
  : قَالَ رضي اُهللا عنهما الْأَشجعي مالك بنِ عوف عنو

 بأْس لَا رقَاكُم علَي اعرِضوا فَقَالَ ذَلك في ترى كَيف اللَّه رسولَ يا فَقُلْنا الْجاهلية في نرقي كُنا

  ) 94. ( شرك فيه يكُن لَم ما بِالرقَى

ماِء والصواب عدم هذَا ما ورد بِه النص وأَما قراَءةُ الْقُرآن علَى الْماِء ثُم تجرعه فَقَد قَالَ بِه بعض الْعلَ

 كبِذَل ةارِداآلثَارِ الْو فعضازِ لوالْج.  

وس أَو اتيصِ آيصخت نم اعا شا مأَمو هلَيلِ عالْقَولَى اِهللا  وأَلِّي عالت نذَا ما فَهنِهياَء بِعوا َألدنِهيعرٍ ب

 لَماُهللا أَعو ، قَابِهعأْسِ اِهللا وب نالِء مؤه ذَرحلْمٍ أَالَ فَلْيرِ عيبِغ.  
كنت : ووفقني اهللا ، وقع لي هذا الصباح أمر مخيف لكن وهللا الحمد استعنت باهللا  - 36

ات إلى القسم وأخبرتني أن الحارس العام ذفجاءتني إحدى التلمي، لقسم أدرس اليوم في ا
فبدأت أقرأ عليها  , للمؤسسة يريدني فلما ذهبت عنده وجدت تلميذة فيها مس من الجن

فقرأت علىها ، فانتقلت الى ءاية الكرسي فبدأت تصرخ  , من أوائل سورة البقرة
أفدني يا شيخ في أمر . فبقيت أقرأ حتى أذهب اهللا عنها ذلك، فازداد صراخها  المعوذتين

في مثل هذه المواقف ؟ مع العلم أنه ألول . ما ينبغي يفعل وما ينبغي أن يترك ، الرقية 
 . مرة أقع في هذا الموقف

 ... داحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني ، وبع
ال بد من أن تكون متوضئًا ؛ فالوضوء سالح املؤمن ، ويف حديث الترمذي الطويل عن : فأوال 

إِنَّ اللَّه أَمر يحيى بن زكَرِيّا بِخمسِ كَلمات : " احلَارِثَ اَألشعرِيّ ، أَنَّ النّبِيّ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
إِنَّ اللَّه أَمرك : ها ويأْمر بين إسرائيل أَنْ يعملُوا بِها، وإِنّه كَاد أَنْ يبطئَ بِها، فَقَالَ عيسىأَنْ يعملَ بِ

هم، فَقَالَ آمربِخمسِ كَلمات لتعملَ بِها وتأْمر بين إسرائيل أَنْ يعملُوا بِها، فَإِمّا أَنْ تأْمرهم، وإِمّا أَنا 
د أَخشى إِنْ سبقْتنِي بِها أَنْ يخسف بِي أَو أُعذَّب، فَجمع النّاس في بيت املَقْدسِ، فَامتلَأَ املَسجِ: يحيى

  آمركُم أَنْ تعملُوا إِنَّ اللَّه أَمرنِي بِخمسِ كَلمات أَنْ أَعملَ بِهِنّ، و: وقَعدوا علَى الشّرف، فَقَالَ
  
، ) 1/391) (3712(، وأَحمد ) 1/690)(1877(، والْحاكم ) 3/253) (972(صحيح رواه ابن حبانَ ) 94(
) 5/362) (1994(، والْبزار ) 9/198) (5297(، وأَبو يعلَى ) 10/169( )10352(،والطَّبرانِي في الْكَبِريِ ) 1/452)(4318(

، وابن أَبِي الدنيا في الْفَرجِ بعد الشدة ) 2/957) (1057(، والْحارِثُ في مسنده ) 6/40) (29318(، وابن أَبِي شيبةَ 
)52)(1/80 ( لَةاللَّيمِ وولِ الْيمي عي فنالس نابو ،)339)(2/146. (  
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ّلُ: بِهِنّئًاأَويش رِكُوا بِهشلَا تو وا اللَّهدبعأَنْ ت ّنثَلَ  : إىل أن قال...هفَإِنَّ م وا اللَّهذْكُرأَنْ ت كُمرآمو
نم هفْسن زرنيٍ فَأَحصنٍ حصلَى حى عى إِذَا أَتّتا حاعرس ي أَثَرِهف ّودالع جرلٍ خجثَلِ ركَم كذَلمه ،

 كْرِ اللَّهإِلَّا بِذ طَانيّالش نم هفْسن رِزحلَا ي دبالع ك95( ،"كَذَل.( 
إِنَّ كَيد : ((ثق باهللا تعاىل ؛ ألن اجلن من أضعف ما يكون أمام كالم القوي املتني ، قال اهللا تعاىل : ثانيا 

واتّقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع : ((ز وجل ، ويقول اهللا ع) النساء 76)) (الشّيطَان كَانَ ضعيفًا
نيقّتالبقرة 194)) (الْم.(  

أعوذ باهللا من  : حاول أن تكون يف مكان ليس فيه خمالفات شرعية ، مث اقرأ الفاحتة ومخس البقرة: ثالثا 
) 3(الرّحمنِ الرّحيمِ ) 2(للَّه ربِّ الْعالَمني الْحمد ) 1(بِسمِ اللَّه الرّحمنِ الرّحيمِ ((الشيطان الرجيم 
صراطَ الَّذين أَنعمت ) 6( اهدنا الصّراطَ الْمستقيم ) 5(إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعني  (4(مالك يومِ الدّينِ 

ّالّلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيعني) ((7( ِيمحّنِ الرمحّالر مِ اللَّهالفاحتة ، بِس   :))  (1) امل 
 نيقّتلْمى لده يهف بيلَا ر ابتالْك ك2(ذَل ( ماهقْنزا رّمملَاةَ وّونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي ينالَّذ

أُولَئك علَى  ) 4(بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآخرة هم يوقنونَ والَّذين يؤمنونَ ) 3(ينفقُونَ 
: وآيتني بعدها  102، وآية هاروت وماروت  البقرة )5)) (هدى من ربِّهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

بعوا ما تتلُو الشّياطني علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكنّ واتّ((بِسمِ اللَّه الرّحمنِ الرّحيمِ 
يعلّمان من  الشّياطني كَفَروا يعلّمونَ النّاس السِّحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما

ا هم لَا إِنّما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرِّقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه ومأَحد حتّى يقُو
منِ اشتراه ما لَه في بِضارِّين بِه من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه ويتعلَّمونَ ما يضرّهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علموا لَ

ولَو أَنّهم آمنوا واتّقَوا لَمثُوبةٌ  (102) الْآخرة من خلَاقٍ ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ 
اللَّه ((بِسمِ اللَّه الرّحمنِ الرّحيمِ  :وآية الكرسي  ،  البقرة )103(من عند اللَّه خير لَو كَانوا يعلَمونَ 

من ذَا الَّذي يشفَع  لَا إِلَه إِلَّا هو الْحيّ الْقَيّوم لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في السّماوات وما في الْأَرضِ
هِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِلَّا بِما شاَء وسع كُرسيّه عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيدي

يمظالْع ّيلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومّالبقرة ، وآخر البقرة )255)) (الس : مِ اللَّهبِس
ن الرّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربِّه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه آم ((الرّحمنِ الرّحيمِ 
 فَرِّقلَا ن هلسراونّبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب  ريصالْم كإِلَي285(و(  

  . وغريمها  (29/335) (17800)، وأمحد ) 5/148) (2863(صحيح رواه الترمذي  )95(
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نِسينا أَو أَخطَأْنا لَا يكَلّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربّنا لَا تؤاخذْنا إِنْ 

 إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربّنا ولَا تحمّلْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنّاربّنا ولَا تحملْ علَينا 
 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم تا أَننمحارا ولَن راغْفما جئتم به ((البقرة ، وآية  )286(و

السحر((  يمِ  :وما قبلها وما بعدها بسورة يونسحّنِ الرمحّالر مِ اللَّهبِس)) مةُ قَالَ لَهرحّاَء السا جّفَلَم
لَّه لَا فَلَمّا أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السِّحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه إِنَّ ال ) 80(موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ 

 ينفِْسدلَ الْممع حلصونَ (81)يرِمجالْم كَرِه لَوو هاتمبِكَل ّقالْح اللَّه ّقحيوآخر  . )يونس 82( ))و
اللَّه خبِري بِما  يا أَيّها الَّذين آمنوا اتّقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدّمت لغد واتّقُوا اللَّه إِنَّ(( : احلشر

لَا يستوِي ) 19(ولَا تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ ) 18(تعملُونَ 
زلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَو أَن) 20(أَصحاب النّارِ وأَصحاب الْجنّة أَصحاب الْجنّة هم الْفَائزونَ 

هو اللَّه الَّذي ) 21(نَ لَرأَيته خاشعا متصدّعا من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للنّاسِ لَعلَّهم يتفَكَّرو
ّالر وه ةادهّالشبِ ويالْغ مالع وإِلَّا ه لَا إِلَه يمحّالر نم22(ح ( كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه

هو اللَّه ) 23(الْقُدّوس السّلَام الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبّار الْمتكَبِّر سبحانَ اللَّه عمّا يشرِكُونَ 
 وِّرصالْم ارِئالْب قالالْخيمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومّي السا فم لَه بِّحسى ينساُء الْحمالْأَس لَه(( 

 : احلشر ، واإلخالص واملعوذتني ثالث مرات )24(
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 دأَح اللَّه و1(قُلْ ه ( دمّالص اللَّه)2 ( ولَدي لَمو دلي لَم)3 ( دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو)4(  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ومن شرِّ النّفَّاثَات في ) 3(ومن شرِّ غَاسقٍ إِذَا وقَب ) 2(من شرِّ ما خلَق ) 1(قُلْ أَعوذُ بِربِّ الْفَلَقِ 

 قَد(4)الْع   دسإِذَا ح داسرِّ حش نم5(و(  
   الرمحن الرحيمبسم اهللا

الَّذي ) 4(من شرِّ الْوسواسِ الْخنّاسِ  (3)إِلَه النّاسِ ) 2(ملك النّاسِ ) 1(قُلْ أَعوذُ بِربِّ النّاسِ 
  )6(من الْجِنّة والنّاسِ ) 5(يوسوِس في صدورِ النّاسِ 

اقرأ كل هذا على ماء وتتفل بعد كل جمموعة من اآليات يف املاء ، مث ترجه ويشرب منه املريض ، 
وبعد أن يشرب املاء تضع يدك على رأسه إن كان رجال ، وتضع السواك أو القلم على رأسه إن كان 
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ملريض وعلى وتنثر شيئا خفيفا من املاء يف وجه ا . املريض امرأة ، وينبغي أن تكون متحجبة ومتسترة
جسده ، فإن حدثك جين فقل له اخرج بإذن اهللا وبقوة اهللا وتقرأ وتعيد اآليات حىت يشفيه اهللا بإذنه ، 
وباهللا التوفيق ، وأما املريض فينبغي أن حيافظ على الصلوات اخلمس يف أول وقتها ويف مجاعة املسجد 

الصباح واملساء ، ويتوب إىل اهللا  إن كان رجال ، ويتصبح كل يوم بسبع مترات ، وحيافظ على أذكار
  : من كل ذنب ، وليعلم أنه إن أخلص هللا فلن يضره شيء ،كما قال اهللا تعاىل

إِنّه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا ) 98(فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشّيطَان الرّجِيمِ ((
) النحل 100)) (إِنّما سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ) 99(هِم يتوكَّلُونَ وعلَى ربِّ

قَالَ ربِّ بِما (( : وذكر اهللا بعض قول إبليس لعنه اهللا يف سورة احلجر والرد عليه فقال عز من قائل
 ، احلجر )40( ))إِلَّا عبادك منهم الْمخلَصني) 39(هم في الْأَرضِ ولَأُغْوِينّهم أَجمعني أَغْويتنِي لَأُزيِّننّ لَ

قرأ الشامي والبصريان واملكي بكسر الالم اسم فاعل من أخلص أي عمل العمل هللا وحده خاليا من 
واصطفاه وجناه من كل شرك ، نسأل أي شرك ، وقرأ الباقون بفتح الالم اسم مفعول أي أخلصه اهللا 

 ،نا من كل ما خناف وحنذراملخلَصني ، اللهم تب علينا لنتوب إليك ، وجن اهللا أن جيعلنا من املخلصني
  ) .96( وصلّ اللهم وسلّم وبارك على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني ، واهللا أعلمآمني 
 الْكَرِيمِ ؟ما حكْم االقْتباسِ من الْقُرآنِ  -37

 جِيدالْم كَالم وا ؛ فَهظْما نهظَمأَعاالً ، وما جهفَرأَوا ، وببِ أَدالْكُت بجأَع آنُ الْكَرِميزِيلُ الْقُرنتو
الْقُرو ، ائَهقُر رأْسلَ أَنْ يقَب ائَهدأَع شهي أَدالَّذ ابتالْك ، يدميمِ الْحكثَالِ الْحكْرِ الْمذ نع آنُ غَنِي

 ، هالالتد اكرإِدو هاتمِ آيلَى فَهيلٌ علد آنالْقُر نم اسباالقْتقَالِ ، والْم ننِي عغةُ تورفَالص اسبفَاالقْت
ختي لَمو ، طْلُوبى الْمنعالْم افَقا وم بِه أْسال ب زائج هنوهلذا كان النيب م ، وددالْح هباحص طَّ بِه� 

 آتنا ربنا اللَّهم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي دعاِء أَكْثَر كَانَ قَالَ أَنسٍ عنيقتبس من القرآن يف دعائه فَ
  ) .97(النارِ عذَاب وقنا حسنةً الْآخرة وفي حسنةً الدنيا في

  نم تنكُ ينإِ كانحبس تنأَ الإِ هلَإِ ال وتحالْ نِطْب يف وهو اعد ذْإِ ونالن يذ ةُوعد �:   �وقَالَ 
  

) 5404(صحيح رواه الْبخارِي  )97( ) .16جامعة الدرة املضية س  -سلسلة األسئلة والفتاوى العلمية إلمساعيل الشرقاوي ( )96(
)5/2166 ( ،)2156) (2/795 ( ،)5417) (5/2169 ( ملسمو ،)2201) (4/1727( .  
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  ) . 98(  �اهبِ هلَ اُهللا ابجتاس الإِ طُّقَ ٍءيش يف ملسم اهبِ عدي ملَ هنإِ،  نيمالالظَّ
 يخيش تعمس لَقَدطَفَىوصلَ مكَام الْكَرِمي رِ –) 99(الْكَبِريمي عاُهللا ف كارب وراُألج لَه فاعضو ه- 
 ةيابِرعأَبِ انأَ اذَإِ ةيادبالْبِ وفطُأَ انأَ امنيب : يعمصاَألمام رآن الْعظيمِ ، وقَالَ اِإلكَثريا يقْتبِس من الْقُ

تميش وحداه ىلَع بلَ ريٍعلْقُفَ ؛ اهت أَ ايالْ ةَمجارِب من بِلُطْتالَقَفَ ؟ نيت  :من يهالفَ اُهللا د ملَ لَضه ومن 
يضالفَ لِل هادلَ يفَ : الَقَ ، هعلمأَ تنقَ اهأَ دلَّضأَ تصحابلْقُفَ؛  اهلَ تأَكَ : اهنقَ كأَ دلْلَضت 
 ؟ تنأَ نيأَ نم ، هذه اي : اهلَ تلْقُفَ،  املْعو امكْح انيآت الًكُو انَميلَس ااهنمهفَفَ : تالَقَ ؟ كابحصأَ
 اَألقْصى الَّذي باركْنا حولَهسبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيالً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد :  تالَقَ
 ما يلْفظُ من قَولٍ إِالَّ لَديه رقيب عتيد:  تالَقَفَ ؟ نيملَّكَتت ال فيكَ : اهلَ تلْقُفَ ةٌيسدقْم اهنأَ تملعفَ ،
  : يابِحصأَ ضعب الَقَفَ ،
 ينبنْأَ يغ ونَكُت هذه مالْ نخالَقَفَ،  جِارِوت :  رصالْبو عمإِنَّ الس لْمع بِه لَك سا لَيم قْفال تو

:  تالَقَفَ ؛ ميخو اببق انلَ تعفر ذْإِ ايهاشمن نحن امنيبفَ ، والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُوالً

وعالمات :  تالَقَفَ؟  نيولقُت ام:  تلْقُفَ اهلوقَل نطفْأَ ملَفَ : الَقَ ، هم يهتدونَوعالمات وبِالنجمِ 

وجاَءت سيارةٌ فَأَرسلُوا :  تالَقَفَ ؟ نيولقُت ام تلْقُفَ اهلوقَل نطفْأَ ملَفَ : الَقَ، وبِالنجمِ هم يهتدونَ 

ذَا غُالمى هرشا بقَالَ ي هلْولَى دفَأَد مهارِدلْقُ  ؟ وبِ:  تمأُ نصوت بِومأَ ندالَقَفَ ؟ وعى  : تيحا يي

ةبِقُو ابتذْ الْكخ ،  كرشبا نا إِنكَرِيا زضِ،  يي اَألريفَةً فلخ اكلْنعا جإِن وداوا داذَإِفَ الَقَ ، ي نحن 

الْحمد للَّه الَّذي  : تالَقَفَ ؛ الثثَ ذُنم ااهنلْلَضأَ ةبعكَالْ برو انمأُ واالُقَفَ ، ءىِآللالْكَ ةوخإِ ةالثَثَبِ

 كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بأَفَ، أَذْهوأَمأَ ىلَإِ تحدهالَقَفَ مت :  هذه كُمرِقبِو كُمدثُوا أَحعفَاب

   فَجاُءوا ، اوندوزي نْأَ مهترمأَ اهنإِ:  تلْقُفَ ، أَزكَى طَعاماً فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه إِلَى الْمدينة فَلْينظُر أَيها
  
)98 ( ملسم اهور  يححص)ا ) 99.  ( )4/1727) (2200ِسيهسؤم دأَحقَازِيقِ ، وبِالز ةنارِ السصأَن يسئم تقريبا1924ولد سنة ر.  
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 ام ، انمأُ هذه:  واالُقَ ؟ مكُنم هذه نم : ةيتفلْل تلْقُفَ ، كلذَ يف انلَ ةَاجح ال : تلْقُفَ كعكَو زٍبخبِ

لَّكَتمت مأَ ذُنربعني سالإِ ةًن من كاِهللا ابِت مكَالْ ةَافَخفَ،  بِذدنوت منلْقُفَ اهت : أَ ايأَ اِهللا ةَموينِص  ،

  .) 100(تفْرصانفَ ةٌييعش اهنأَ تملعفَ ؛ ال أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِالَّ الْمودةَ في الْقُربى : تالَقَفَ

 حكْم ِإهداء ثَوابِ قراءة الْقُرآنِ ِلَألموات ؟ما  -38

  اختلَف الْعلَماُء في هذه الْمسأَلَة بينِ مبِيحٍ ومستحب ومحرمٍ ، 

 وِيوالن اماِإلم كابِ ذَلبحتقَالُوا بِاس نممنِ) 101(وقَلَ عنو ، الشافعي رحمقَالَ اُهللا ه هأَن  :

ويستحنْأَ ب قْيأَر عنده شٌءي مقُالْ نرآن  ،نْإِو ختقُالْ واملَّكُ آنَرانَكَ ه حسةَ  ،انامقُد ناب امقَالَ اِإلمو

، ونقلَ عنِ اِإلمامِ أَحمد أَنه بِدعةٌ ثُم رجع عنه ،  102(رِبقَالْ دنع ةاَءرقالْبِ سأْب وال :الْمغنِي  في

رِكَوه مالك أَووب الْ ةَيفَنِحقةَاَءر عنقَالْ درِب حلَ ثُيم رِتبِ داه السن103( ة (،  

م وهذَا خالف سائغٌ وفي السنة الصحيحة ما يغنِي وقَد ثَبت فيها ما ينفَع اَألموات بعد موتهِ

 ملَه ترِيأُج أَو هِمتولَ ما قَبهوري أَجالَّت ةارِيالْج قَةدالصو ماِء لَهعالدفَارِ وغتكَاالسب هِمالبِم هِمتوم دع

ى اُهللا علَيه وسلَّم والْعلْمِ النافعِ الَّذي قَدموه في دنياهم قَبلَ موتهِم والْولَد الصالحِ كَما قَالَ النبِي صلَ

 صالحٍ ولَد أَو بِه ينتفَع علْمٍ أَو جارِية صدقَة من إِلَّا ثَلَاثَة من إِلَّا عملُه عنه انقَطَع الْإِنسانُ مات إِذَا: 

  . واُهللا أَعلَم  ) . 104( لَه يدعو

  
الْمغنِي  )102() . 1/1217) (161الْباب (انظُر رِياض الصالحني ) 101() . 1/49(رواه ابن حبانَ في روضة الْعقَالِء  )100(
  ) .  3/1255) (1631(صحيح رواهَ مسلم ) 104( ) .2/423(فَتاوى اَألزهرِ ) 103) . (2/423(
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39-  اتبنَاسي الْمف َأو اتواحِ اَألموا َألرهتالوبِت ةحيصِ الْفَاتتَخْص كْما حم

 ابِ َأووكُوبِ الدر َأو ة؟كَالْخُطْب ذَِلك ها شَابم  

ِ فَهِي أَعظَ م سورِ لَم يرِد نص من الْكتابِ أَوِ السنة بِفعلِ هذَا ، ولَيس هذَا طَعنا في فَضلِ الْفَاتحة

سر يهي أُوتالَّذ يمظآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم عبالسو آنالْقُر أَمو آنلَّىولُ اِهللا الْقُرص اللَّه هلَيع لَّمسو  ،

هأَن ابِهحال أَصو هنع تا ثَبمو ، لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ةرِيعبِ الشاحص اعبات جِبي نلَكو كلُوا ذَلفَع م

ةحاَءةَ الْفَاترأَنَّ ق كةً ، فَال شداحةً ورم لَوى  ومسا يا مضأَي ةرِيبعِ الْغالْبِد نمةٌ ، وعبِد أْنالش كذَلل

 لَّمسو هلَيلَى اُهللا عص بِيقَالَ الن قَدةٌ ، ووددرم ثَاتدحالْم هذيس ، فَكُلُ ه ةيدبِع :نلَ مملًا عمع 

سلَي هلَيا عنرأَم وفَه د105. ( ر ( لَماُهللا أَعو.  

حكْم الْمبالَغَة في االنْفعاِل مع الْقُرآنِ بِرفْعِ اَألصوات بِالتَّكْبِيرِ والثَّنَاء َأو ما  -40 

  نَحوِ ذَِلك ؟

 اتواَألص لُوع دوجالْم آني الْقُرعمتسم نريٍ مكَث دنع اعالشالْقَارِئِ ، و ةالَوالِ تمجا ؛ لهفَاعتارو 

مبالَغات ؛ لما يذْهب بِرونقِ الْقراَءة ، وألنَّ ذَلك يؤدي  إِلَى التشوِيشِ علَى شك في حرمة تلْك الْ

و ، رأَكْب اجِدسي الْمف كةُ ذَلمرحو ، نيتصنالَى الْمعقَالَ اُهللا ت قَد:  

 � #sŒ Î)uρ � Ì̃�è% ãβ#u ö�à)ø9$# (#θãèÏϑtGó™$$ sù …çµs9 (#θçFÅÁΡ r& uρ öΝä3 ª=yès9 tβθçΗxq ö�è? �  يف امع رذَا أَمهو ،

 بِصوت االستماعِ واِإلنصات عند تالوة الْقُرآن ، وال بأْس بِاالنفعالِ مع التالوة بِالتكْبِريِ والذِّكْرِ

 تا ثَبم؛ ل دلَى أَحع وِيششالت ريثضٍ ال يفخنمعن رٍابِج رضاُهللا ي عنه  هالَقَأَن  :جرولُ خسر اللَّه   
)105 ( ملسم اهور يححص)1718) (3/1343 ( ارِيخالْبو ،)2550) (2/959( و ،دكُ ريلُ وقْبال ي أَيبِهاحلَى صا عوددرونُ م.  
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 فَقَالَ فَسكَتوا آخرِها إِلَى أَولها من الرحمنِ سورةَ علَيهِم فَقَرأَ أَصحابِه علَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
ا لَقَدهأْتلَى قَرع لَةَ الْجِنلَي وا الْجِنفَكَان نسا أَحوددرم كُمنم تا كُنكُلَّم تيلَى أَتع هلقَو :  � Äd“r' Î6sù 

Ï Iω#u $ yϑä3 În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3 è? �  ٍء لَا قَالُوايبِش نم كما نِعنبر كَذِّبن فَلَك دم106( الْح ( . لَماُهللا أَعو.  
  بِقراءتها علَى اَألموات ؟) يس(حكْم تَخْصيصِ سورة ما  -41

؛ وهذَا الختالفهِم في صحة الْخبرِ الداعي إِلَى  عند الْمحتضرِ) يس(رة اختلَف الْعلَماُء في قراَءة سو

 ةورس اَءةرلَى اَأل) يس(قا عهاَءترإِلَى ق رِيالطَّب بحالْم بفَذَه ، اتولَى اَألمع ناب بذَهو ، اتوم

بلَىحا عهاَءترريٍ إِلَى قكَث نابو ماكالْحإِ انَ ويثُ ، ودالْح حإِنْ ص ابوالص وهرِ ، وضتحنْ كَانَ الْم

عند الْمحتضرِ من عمومِ الْقُرآن بِغيرِ تخصيصِ سورة معينة حتى تتنزلَ علَى  اَألولَى الْقراَءةَ

محالر ماهشغتةُ ، وينكالس رِيناضاُهللا الْح مهذْكُريكَةُ ، والئالْم مفَّهحت107(ةُ و( .و لَماُهللا أَع .  

  ماحكْم قَوِل الْقَارِِئ صدقَ اُهللا الْعظيم عقْب انْتهاء التِّالوة ؟ -42

  :قَالَ الْعالمةُ الْفَقيه الشيخ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا 
 "ذَّحركَ تثاري من التعلِج القِطْإِ يف وصبِالْ فدعة أَ ىلَعي علَ لٍمم كُين أَ يفامِي بِالني اُهللا ىلَص 
لَعيه ولَّسم الو يف عهد التيعِرِش .  
 قَولُو "صدالْ اُهللا قعظيم  "مأَ ئِارِقَالْ نو من السعِام بعد االنتاِءه مالْ نقاَءرأَ ، ةو عند ساعِم آية من 
   ركْالذِّو لهل ركْذ اهنَأل : ايانِثَو ا،هوصصخبِ اهنع ىهن درِي مل هنَأل : الًوأَ ، ةًوممذْم ةًعدبِ سيلَ اَنرقُالْ
)106(  نسيثٌ حدح . يذمرالت اهور)3291) (5/399 ( ماكالْحو)3766) (2/515 ( ،أَووب الشخِي الْ يفظَعمة )5/1666 ( ،
الْوبيهقي بِ  يفع(4417(، ) 2/489) (2493(الش (4/101 ( ِلالئي الدف اهورو ،)532) (533(، ) 2/107) (2/108 ( ،

ثني ، وابن حيانَ اَألصبهانِي في طَبقَات الْمحد) 1/27) (69) (1/26) (68(، وابن أَبِي الدنيا في الشكْرِ  ) 72/  27( وابن جرِيرٍ 
، وابن ) 4/301) (2080(، والْخطيب في تارِيخِ بغداد  ) 222 - 221 ص( ، والْبزار في زوائده ) 3/90) (264(بِأَصبهانَ 

ي أَخبارِ أَصبهانَ ، وأَبو نعيمٍ اَألصبهانِي ف) 19/117(، ) 6/368(، ) 6/72(، ) 5/380) (160(عساكر في تارِيخِ دمشقٍ 
)630) (2/473. (  
  ) .8/315(، ) 8/302(انظُر فَتاوى اَألزهرِ  )107(
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أْممبِ وركَ هثاري ، ثَوالْ نَّأَ : اثًاللَعاَءم تحواثُد عذَ نلك داعلَإِ نييأَكَ هبٍد من ابِآد قاَءرقُالْ ةرآن ، 
قَورقَ نَّأَ وارذَ لَولك يف الصال الة يبلُطا،ه وابِرنَّأَ اع هذه الصأَ ةُيغرِقَ وايب مناه وراَأل دمبِ راه يف 
   : ىالَعت الَقَ ، الِتقالْ دنع نينِمؤمالْ لِوقَ نم اهنأَ ررِقُو ، آنرقُالْ

� ö≅è% s− y‰|¹ ª!$# 3 (#θ ãèÎ7 ¨?$$ sù s' ©#ÏΒ tΛ Ïδ≡t� ö/Î) $ Z�‹ÏΖym �)108( ) ُةانَ اآليرمةُ آلِ عور95س( ، سبحانه الَقَو :  

� $£ϑs9uρ #u u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# z>#t“ômF{$# (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ $tΒ $ tΡy‰tãuρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘uρ s− y‰|¹uρ ª!$# … ã& è!θß™u‘uρ 4 � ) ُةورس
 ةالوت ابِآد نع ثَدحت ىذمرالت يمكحالْ نَّأَ هريِِسفْت ةمدقَم يف ىبِطُرقُالْ ركَذَو ، )22 اَألحزابِ اآليةُ

 يدؤت ةاربع ةَيأَ وأَ يمظعالْ اُهللا قدص:  ةاَءرقالْ نم اِءهتاالن دنع ولَقُي نْأَ اهنم لَعجو،  ميِرِكَالْ اَنرقُالْ
الْ اذَهمعىن ، ونص عبارت109( : ه(  
" ومن حرمتاذَإِ ه انتهت قاَءرتنْأَ ه يصدق ربه ، ويشهالْبِ دالغِب لرسوله اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسم ]لَثْم 
   ، قح هنأَ كلذَ ىلَع دهشيو]  ميرِكَالْ هولُسر غَلَّبو يمظعالْ اُهللا قدص:  ولَقُي نْأَ
  .هـ . أ . " اتوعدبِ وعدي مثُ ، طسقالْبِ نيمائقَالْ قحالْ اِءدهش نم انلْعاج مهاللَّ 
واَءج يف قْفالْ هذَماَأل بِاهربعة ، نشأَ رقَواف مصالْ نَّأَ ، رحنفلَ:  واالُقَ ةَيو لَّكَتالْ ممبِ ىلِّصتيحٍبِس 
لَثْم  .صدق الْ اللّهعظيم عنفَ دئِارِقَالْ اغَر مالْ نقاَءرال ة تلُطُب صالتقَ اذَإِ هصد مجرالثَّ داِءن رِكْالذِّو 
 ىلَع امِياَأل هذه يف دحأَ ؤرجي فيكَفَ ، لِوقَالْ اذَهبِ اقًلَطْم لُطُبت ال:  واالُقَ ةَيعافالش نَّأَو ، ةالوالت وأَ
 نم يرذحالت رركَأُ ؟ ةٌعدبِ آنرقُالْ ةاَءرق نم اِءهتاالن دعب ، يمظعالْ اُهللا قدص : لَوقَ نَّإِ:  ولَقُي نْأَ

التعلِج إِ يفصأَ ارِدامٍكَح هِقْفيقَ ةلَب كُّأَالتد من صحتاه ، اُهللاو سبحانه وتىالَع ولُقُي :  

�  Ÿωuρ (#θä9θà) s? $ yϑÏ9 ß#ÅÁ s? ãΝà6 çGoΨ Å¡ø9r& z> É‹s3 ø9$# #x‹≈ yδ ×≅≈ n=ym #x‹≈ yδuρ ×Π#t�ym (#ρ ç�tI ø� tGÏj9 ’ n?tã «! $# 

z> É‹s3 ø9$# 4 ¨βÎ) t Ï%©!$# tβρ ç�tI ø�tƒ ’ n?tã «! $# z> É‹s3 ø9$# Ÿω tβθßs Î=ø�ãƒ � . ) ُةلِ اآليحةُ النور110) (116س( .  

)108 ( قْ: " قُلْتبِو صن هدقَيي أَو هصصخي لَميقِ ، ودصطْلَقًا بِالتا ماما عرلُ أَممحانَ ترمةُ آلِ عآيلَ بِوال قَائنٍ ، ويعم ت ةينس
ديق يكُونُ بِدعةً ، وإِنما هو جائز ، ويرجى الثَّواب علَيه بغيرِ مواظَبة أَو ادعاٍء بِالسنيّة ، إذَا فَالتص آنرقُالْ ةاَءرق نم اِءهتاالن دعبالتصديقِ 

 لَماُهللا أَعو ، بحتسم ةٌ أَونس هأَن مزعأَو هلًيع ملسالْم اظَب109(". إِنْ و( ت طُبِيالْقُر فِْسري)رِ ) 110() . 1/39،38هى اَألزاوفَت
)8/86. (  
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  ما حكْم قراءة الْقُرآنِ في الْمآتمِ ؟ -43
فنالْح زأَبِي الْع نةُ ابالمةٌ ، قَالَ الْعمرحةٌ معبِد اتينعباَألرمِ وآتي الْمف آناَءةُ الْقُررق ي :  

أَوام اسئْتجقَ ارمٍو قْيقُالْ ونَُءرآنَر ويهدونه لْلميفَ! !  تلَ اذَهم فْيلْعأَ هحد من لَالسف ،   
أَ الومبِ رأَ هحد مأَ نئمة ينِالد ، الو رخص فيه ، واالسئْتجار ىلَع سِفْن التالوغَ ةير جالبِ زٍائ 
خالف ، إِونام اخوافُلَت يف جازِو االسئْتارِج ىلَع التعيمِل ونوِحه مام فيه مفَنةٌع تالْ ىلَإِ لُصغرِي  ،

وأَما اجتماع الرجالِ في الْمآتمِ لداعية الْحزن علَى الْميت : " وقَالَ الشيخ على محفُوظْ رحمه اُهللا 
الطَّائ فَقَاتالن نةً مادع اعمتذَا االجه هلْزِمتسا يا مضأَي لُومعفَم ، ادداِء بِإِعيالرو اةاهبضِ الْمرغل لَة

ه من محلِ االجتماعِ وإِحضارِ الْبسط والْكَراسي الْمذَهبة ونحوِها ، وال شك في حرمة ذَلك لما في
ش تيالْم يدفال ييحٍ وحضٍ صرِ غَريغالِ لالْم ةاعإِض كُني ذَا إِذَا لَمه هللَى أَهع ةارسبِالْخ ودعيئًا وي

ضِ بِطَرِيقِ الربِالْقَر ككَلَّفُونَ ذَلتي قَدو ، رقَاص يهِمإِذَا كَانَ ف الُكا بفَم ، رقَاص ثَةري الْووذُ فعا نب
دعب قَعا يأَنَّ مو ، هطخس نةٌ ،  بِاِهللا معبِد هي أَنف اعثَالً ال نِزثَالثًا م لَةً أَومِ لَيآتلِ الْممع نفْنِ مالد

، هِمتزِيعإِلَى ت اسالن بذْهأَنْ ت دوا بِقَصلَسج مهأَن لَفنِ السال عارِعِ ونِ الشع تثْبي لَمو  تكَانو
علَيه وسلَّم أَنْ يدفَن الرجلُ من أَصحابِه وينصرِف كُلٌّ إِلَى مصالحه ، هذه كَانت  سنته صلَى اُهللا

   :سنته وهذه كَانت طَرِيقَته ، واُهللا تعالَى يقُولُ 

�  ô‰ s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îο uθó™é& ×πuΖ|¡ym  yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ ö�tƒ ©! $# tΠöθu‹ø9$#uρ t�ÅzFψ$# �  

، وعلَيه فَإِنَّ اَهللا إِذَا حرم شيئًا حرم ) 111(هـ . أ " . فَلْنتأَس بِه فيما ترك كَما نتأَسى بِه فيما فَعلَ 
 هناِء ) 112(ثَملَى الْقُرفَع هلَيع نيعا يكُلَّ م مرحو فُِسهِمي أَنقُوا اَهللا فتأَنْ ي كلُونَ ذَلفْعي ينالَّذ

لَماُهللا أعو ، ةكَرنالْم ةعالْبِد هذه نوا إِلَى اِهللا موبتيو.  
  
)111 ( اعداِإلب)233،234 ( ِامصتارِ اِإلعةُ دعطَب .)لَّى اُهللا  )112ولُ اِهللا صسكَذَا قَالَ ري هيحِ الَّذحالص يثدي الْحف لَّمسو هلَيع

  ).1/479(، وابن الْجعد ) 3/7(، ورواه الدارقُطْنِي ) 11/312(رواه ابن حبانَ 
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  معنى فتح المأموم على اإلمام، وهل هو جائز أو غير جائز؟ ما - 44
  :قال العالمة الشيخ عطية صقر رمحه اهللا 

معىن فتح املأموم على اإلمام تنبيهه إىل ما يقروه من السور أو اآليات بعد قراءة الفاحتة، وهذا التنبيه  
  .قد يكون تصحيحا خلطأ ىف القراءة، وقد يكون تذكريا له مبا يريد أن يقرأه، وهو مشروع

  :واألصل ىف ذلك حديث رواه أبو داود عن مسور بن يزيد املالكى قال
يا رسول اهللا آية كذا وكذا، قال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فترك آية، فقال له رجلصلى رسول 

وىف رواية له عن عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنهما أن النىب صلى اهللا عليه وسلم " فهالَّ ذكرتنيها"
عك فما من"نعم، قال : ؟ قال"أصليت معنا"صلى صالة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال ألىب 

  .وإسناده جيد كما قال اخلطاىب. ؟ "
واملعىن أن النىب صلى اهللا عليه وسلم ترك آية فظن مسور أا نسخت، فذكر له النىب صلى اهللا عليه 

  .بفتح الالم والباء، التبس واختلط" لبس "ومعىن . وسلم أا مل تنسخ وكان يود أين يذكره إياها
أن احلديثني يدالن على مشروعية الفتح على "  339ص  2ج "جاء ىف نيل األوطار للشوكاىن 

إنه مكروه ودليله : اإلمام، على خالف ىف ندبه أو وجوبه عند الشيعة، وقال أبو حنيفة ىف رواية عنه
يا على ال "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما أخرجه أبو داود عن على رضى اهللا عنه قال

ه عبد الرزاق ىف مصنفه، وهو مطعون فيه، وال يعارض ما ورد وأخرج" تفتح على اإلمام ىف الصالة 
  .ىف مشروعية الفتح

أن الفتح على اإلمام إذا أرتج عليه أو غلط فرد عليه ال " 711ص  1ج "وجاء ىف املغىن البن قدامة 
بأس به ىف الفرض والنفل، روى ذلك عن عثمان وعلى وابن عمر رضى اهللا عنهم، وكذلك بعض 

: وقان أبو حنيفة. كاحلسن وابن سريين، وكرهه ابن مسعود من الصحابة، وشريح والشعىبالتابعني 
تبطل الصالة به، وذكر األحاديث السابقة مث ذكر ابن قدامة أن اإلمام إذا أرتج عليه ىف الفاحتة لزم 

ة فله أن من وراءه الفتح عليه، كما لو نسى سجدة لزمهم تنبيهه بالتسبيح، فإن عجز عن إمتام الفاحت
  .يستخلف من يصلى م ألنه عذر كما لو سبقه احلدث

  :وجاء ىف فقه املذاهب األربعة ما خالصته
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إذا نسى اإلمام اآلية كأن توقف ىف القراءة أو تردد فيها فإنه جيوز للمأموم : أن احلنفية قالوا- 1
القراءة خلف اإلمام الذى يصلى خلفه أن يفتح عليه، ولكنه ينوى إرشاد إمامه ال التالوة، ألن 

  .مكروهة حترميا
ويكره للمأموم املبادرة بالفتح على اإلمام، كما يكره لإلمام أن يلجئ املأموم على إرشاده، بل ينبغى 

  .له أن ينتقل إىل آية أخرى أو سورة أخرى، أو يركع إذا قرأ القدر املفروض والواجب
ف عن القراءة وطلب الفتح بأن تردد ىف القراءة، يفتح املأموم على إمامه إذا وق: واملالكية قالوا-  2

أما إذا وقف ومل يتردد فإنه يكره الفتح عليه، وجيب الفتح عليه ىف احلالة األوىل إن ترتب عليه 
حتصيل الواجب لقراءة الفاحتة، ويسن إن أدى إىل إصالح اآلية الزائدة عن الفاحتة، ويندب إن أدى 

  .ندوبإىل إكمال السورة الذى هو م
جيوز للمأموم أن يفتح على إمامه بشرط أن يسكت عن القراءة، أما إذا تردد : والشافعية قالوا -3

ىف القراءة فإنه ال يفتح عليه ما دام مترددا، وال بد ملن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدها، أو 
 فإن صالته تبطل على يقصد القراءة مع الفتح، أما إن قصد الفتح وحده، أو مل يقصد شيئا أصال

  .املعتمد
أو غلط ) أى منع من القراءة(جيوز للمصلى أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه : واحلنابلة قالوا - 4

فيها، ويكون الفتح واجبا إذا منع اإلمام من القراءة أو غلط ىف الفاحتة، لتوقف صحة الصالة على 
  .ذلك

عة يوضح ما نقلته عن نيل األوطار للشوكاىن وعن املغىن هذا، ولعل ما نقلته من فقه املذاهب األرب
  ) 113(.  واختالف اآلراء رمحة، ألنه يتيح الفرصة لألخذ بأحدها دون تعصب. البن قدامة

ما حكم ما يفعله بعض اإلئمة من االلتزام بالمقامات الموسيقية مع مخالفة أحكام  - 45
  التجويد والوقف واالبتداء ؟

) الفرقان 32( ))ورتلْناه ترتيلًا(( عز وجل، وقال ) املزمل 4)) (ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلًا ((:قال اهللا سبحانه 

لوجوب  ربانية أوامر هذه اآليات ، كل ) القيامة 18)) (فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع قُرآنه(( ، وقال عز وجل 
  أو نبوي لالستحباب ، وبناًء على ذلك  آخر مل يصرفها نص قرآينترتيل القرآن الكرمي 

  
  )).9/88(فتاوى دار اإلفتاء املصرية ) (113(
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وغريه من األدلة أمجع علماء السلف على وجوب القراءة بأحكام التجويد سواء كانت القراءة 
 : سريعة حبدر أم متوسطة بتدوير أم بطيئة بتحقيق ، قال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهللا

 حدرٍ وتدوِيرٍ وكُلٌّ متبع... الْقُرآنُ بِالتحقيقِ مع ويقْرأُ 
 مرتالً مجودا بِالْعربِي... مع حسنِ صوت بِلُحون الْعربِ 

 الَزِم متح وِيدجذُ بِالتاَْألخو ...مآنَ آثالْقُر دوجي لَم نم 
 وهكَذَا عنه إِلَينا وصالَ... نزالَ َألنه بِه اْإللَه أَ

 من صفَة هلَاَ ومستحقَّها... وهو إِعطَاُء احلُروف حقَّها 
 كَلُّفا ترِ مغَي نالً مكَمم ...فسعطْقِ بِالَ تى النف بِاللُّطْف 

قف واالبتداء ، كما روي عن علي ومن جهة أخرى هناك شق آخر لعلم التجويد ، وهو علم الو
رضي اهللا  -رضي اهللا عنه أنه قال الترتيل هو معرفة الوقوف وجتويد احلروف ، ويف أثر ابن عمر 

لَقَد لَبِثْنا برهةً من دهرٍ، وأَحدنا ليؤتى الْإِميانَ قَبلَ الْقُرآن تنزِلُ السورةُ علَى «: املشهور  -عنهما 
ي أَنْمغبنا يما، وهاجِرزا وهرأَما، وهامرحا ولَالَهح لَّمعتفَن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دمح  هدنع وقَفي

الْإِميان يقْرأُ ما بين منها كَما يتعلَّم أَحدكُم السورةَ، ولَقَد رأَيت رِجالًا يؤتى أَحدهم الْقُرآنَ قَبلَ 
نْ يوقَف عنده منه فَاتحته إِلَى خاتمته، ما يعرِف حلَالَه ولَا حرامه، ولَا أَمره ولَا زاجِره، ولَا ما ينبغي أَ

وهو دليل على إمجاع الصحابة على تعلم الوقف واالبتداء كما ذكر  ،) 114( .» وينثُره نثْر الدقَلِ
القرآن يفسر بعضه بعضا بالوقف واالبتداء ، وال نعين ذا أن : ابن اجلزري وغريه ، قال شيوخنا 

  : من خالف الوقف واالبتداء الصحيح آمث ، قال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهللا 
وليس يف القرآن قْمن وف وجب  ...وال حامٍر غري ا لَمه سبب  

لكن إن تعمد وقصد معىن خمالفًا للصواب فهو آمث بال ريب ، والدليل ما صح عن عدي بنِ  :قلت 
من يطعِ اَهللا ورسولَه، فَقَد رشد، ومن : حاتمٍ، أَنَّ رجلًا خطَب عند النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَقَالَ

ومن يعصِ ((: بِئْس الْخطيب أَنت، قُلْ " :، فَقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّميعصهِما، فَقَد غَوى
ولَهسر115(  ))اَهللا و(  .  

  
  . رواه مسلم )115( . )صحيح على شرط مسلم رواه ابن منده يف اإلميان واحلاكم وغريمها( )114( 
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  ،  ففي هذا اخلرب أذانٌ بكراهية القطع على املستبشع من اللفظ : قال احلافظ أبو عمرو الداين
املتعلق مبا يبني حقيقته، ويدل على املراد منه، ألنه، عليه السالم، إمنا أقام اخلطيب ملا قطع على ما 
يقبح إذ مجع بقطعه بني حال من أطاع ومن عصى، ومل يفصل بني ذلك، وإمنا كان ينبغي له أن يقطع 

ومن يعصهما : ((مث يستأنف ما بعد ذلك، أو يصل كالمه إىل آخره، فيقول)) قد رشدف(( على قوله
وإذا كان مثل هذا مكروهاً مستبشعاً يف الكالم اجلاري بني املخلوقني فهو يف كتاب )) . فقد غوى

 .اهللا، عز وجل، الذي هو كالم رب العاملني، أشد كراهة واستبشاعاً، وأحق وأوىل أن يتجنب
)116. (  

أي قرة عني  ) القصص 9)) (وقَالَت امرأَت فرعونَ قُرت عينٍ لي ولَك لَا((فمثلًا الوقف على ، 
لزوج فرعون فقط أما لفرعون فال ، وهذا خمالف إلمجاع املفسرين ؛ ألا أرادت أن يكون موسى 

وهو كاره ، وقد كان يقتل  عليه السالم قرة عني هلا ولفرعون معا وإال كيف يرضى أن يرىب يف بيته
 4( ))فَويلٌ للْمصلِّني((أبناء بين إسرائيل ألنه أُخبِر بأن هالكه على يد واحد منهم ، أو الوقف على 

أي ال  ) الذاريات 17()) من اللَّيلِ ما يهجعونَ((مث يبتدئ  ))كَانوا قَليلًا((، أو الوقف على ) املاعون
كان ينام ويرقد ، - وهو أتقانا هللا وأخشانا له -ينامون ليال ، وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى من ثُلُثَيِ ((وال يقوم الليل كله كما شهد اهللا له يف آخر سورة املزمل 
طَائو ثُلُثَهو فَهنِصلِ واللَّيكعم ينالَّذ نعلى قراءة الكوفيني واملكي ، ويف قراءة الباقني )) فَةٌ م

))كعم ينالَّذ نفَةٌ مطَائو هثُلُثو هفنِصو (( رور مبنعطفًا على ا))ِلثُلُثَيِ اللَّي (( يديِ هوخري اهلَد ،
وأَحب الصالَة إِلَى اللَّه صالَةُ ((ضعا سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ومع ذلك فقد قال متوا

  . ، واألمثلة يف هذا ال تحصر )117( .)) داود، كَانَ ينام نِصف اللَّيلِ ويقُوم ثُلُثَه ، وينام سدسه
وقد شرفين ريب سبحانه وتعاىل بأن أكون مأموما خلف عدد من األئمة مشهورين أو مغمورين 

  فالحظت مع حسن الصوت ومجال التالوة كثريا من األخطاء ، يف أحكام التجويد من مط احلروف 
  
  . )رواه البخاري ومسلم) (117) . (4املكتفى ) (116(
  
  



192 
 

وقصر املمدود ومد املقصور وفتح املقلل وتقليل املفتوح وهو حلن خفي ، وقد ميتد بعضها إىل تغيري 
  ) اللحن اجللي واخلفي(املعاين برفع املنصوب ونصب املرفوع ، وهو حلن جلي ، وكالمها 

ام حرام على التحقيق ، والحظت أن كثريا من األئمة يغلبون النغم واملقامات املوسيقية على أحك
التجويد ، وقد أمجع العلماء مبا فيهم من أجاز القراءة باملقامات على حرمة تغليب النغمات واملقامات 

راجع رسالة العالمة الشيخ أمين سويد البيان حلكم قراءة القرآن الكرمي  . (على أحكام التجويد
  . )باألحلان

  :وكمال اإلقراء قال اإلمام علم الدين السخاوي رمحه اهللا يف مجال القراء 
  ومما ابتدع الناس يف قراءة القرآن أصوات الغناء، وهي اليت

  .أا ستكون بعده -صلى اهللا عليه وسلم  -أخرب ا رسول اهللا 
ني يعملُونَ في أَما السفينةُ فَكَانت لمساك( ي به من القرآن قوله عز وجلَّإن أول ما غُن: ويقال
  :قلوا ذلك من تغنيهم بقول الشاعرن .)الْبحرِ
  يوافق عندي بعض ما فيها. . . تاًعا نهتعاة فإين سوف أنطَأما القَّ

، )  واحدة القطا ، وهو طائر معروف من أنواع احلمام ، ومسيت قطاة ؛ حكايةً لصوا: اة طَوالقَّ(
  :يف هؤالء - صلى اهللا عليه وسلم  -وقد قال رسول اهللا 

وإن كان احلديث ضعيفًا إال إنه قد ): الشرقاوي(قلت "قلوم وقلوب من يعجبهم شأممفتونة "
إِمارةُ السفَهاِء، وكَثْرةُ الشرط، : بادروا بِالْأَعمالِ ستا" : صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله 

رحمِ، ونشو يتخذُونَ الْقُرآنَ مزامري يقَدمونَ أَحدهم وبيع الْحكْمِ، واستخفَاف بِالدمِ، وقَطيعةُ ال
  .) 118. ("ليغنيهم وإِنْ كَانَ أَقَلُّهم فقْها 

  :قال اإلمام السخاوي رمحه اهللا 
ّوابتدعوا أيضاً شيئاً مسبشيء من برد وأمل، وقد خيلطه ه الترعيد، وهو أن يرعد صوته كالذي يرعدو  

  .من أحلان الغناء
  
النشو اسم . (وغريمها  بلفظ بادروا باملوت )25/427 /  16040(أمحد ، و) 18/36 – 60(رواه الطرباين يف الكبري ) 118(

نشأَ  نشا ينشو لُغةٌ في: وحكَى قُطْرب ، وهو محولٌ من نشأْت. اخلَبر أَول ما يرِد: بالكسر والنشوة، رالسكْ: بالفتح  شوةالن، و جمعِ
) ونَؤينش، ونشوا  ونَؤينش، ونشئًا  ونَؤونشوًءا ينش،  ونشوًءا: (، وقد ورد يف بعض ألفاظ احلديث  ينشأُ، ولَيس عنده علَى التحوِيلِ

أو علم وانتشوا باملقامات والبدع اليت حيدثوا هم ومن يطرب هلم وكأم  فهذا يدل على أم قوم نشؤوا يف هذا اال دون دراية
  .يلتمسون خربا جديدا ما مسعوه من قبل 
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ه الترقيص، وهو أن يروم السكوت على الساكن، مث ينفر مع احلركة كأنه يف عدو، ومس وآخر
  .وهرولة

فيمد يف غري مواضع، املد، ويزيد يف املد ويتنغم به،  وآخر يسمى التطريب، وهو أن يترمن بالقرآن
  .ألجل التطريب، فيأيت مبا ال جتيزه العربية على ما ينبغي

ونوع آخر يسمى التحزين، وهو أن يترك طباعه، وعادته يف التالوة، فيأيت بالتالوة على وجه آخر، 
  .ءكأنه حزين يكاد يبكى، مع خشوع وخضوع، وال يأخذ الشيوخ بذلك ملا فيه من الريا

بصوت واحد، فيقولون يف حنو  ومن ذلك نوع آخر أحدثه هؤالء الذين جيتمعون، فيقرؤون كلهم
 .، فيحذفون األلف) أولَ يعلمون) (أفل يعقلون) : (يعلمون أو ال) (أفَالَ تعقلون: (قوله عز وجل

  يوم: (، والياء فيقولون) قالُ آمنا: (وكذلك حيذفون الواو، فيقولون
سلكوها، وينبغي أن يسمى  وميدون ما ال ميد لتستقيم هلم الطريق اليت) لدينيوم ا(يف ) الدن

  .التحريف
األلفاظ اليت ال خترج عن طباع العرب،  وأما قراءتنا اليت نأخذ ا فهي القراءة السهلة املرتلة العذبة

، أو وجوه القراءات السبعة، فنقرئ لكل إمام مبا نقل عنه من مد وكالم الفصحاء على وجه من
 .إشباع، أو اختالس مهز، أو ختفيف مهز، أو تشديد، أو ختفيف، أو إمالة، أو فتح، أو قصر، أو

  .وخلط بعض القراءات ببعض عندنا خطأ
  ) 119(.  اجتنب اللحن اجللي، واخلفي فقد جود القراءة وعلى اجلملة، فمن

  .وباهللا التوفيق ، واهللا أعلم 
  والقارئ ، وما يلزمهما ؟ما هي القراءات والمقرئ  - 46

القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها : ) 120( قال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهللا
واملقرئ العامل ا وراها مشافهة، فلو . خرج النحو واللغة والتفسري وما أشبه ذلك. بعزو الناقلة

مثال ليس له أن يقرئ مبا فيه إن مل يشافهه من شوفه به مسلسال ألن يف القراءات " التيسري"حفظ 
والقارئ املبتدئ من شرع يف اإلفراد إىل أن يفرد ثالثا من . ملشافهةأشياء ال حتكم إال بالسماع وا

  وأول ما جيب على كل مسلم أن خيلص . وأشهرهاالقراءات، واملنتهى من نقل القراءات أكثرها 
  
  . )10،  9ص (منجد املقرئني ومرشد الطالبني  )120( ) .642،  641/  1مجال القراء ( )119(
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ما أُمروا إِلَّا {: عمل يقربه إليه، وأن يقصد به رضا اهللا تعاىل ال غري قال تعاىلهللا تعاىل يف كل النية 
ينالد لَه نيصلخم وا اللَّهدبعي{و ] 5: البينة[ }لنيقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يموعالمة ] 27: املائدة[} إِن

استواء املدح : ثالث من عالمات اإلخالص: يصدق املخلصني ما قاله السيد ذو النون املصر
والذي . اآلخرة والذم من العامة، ونسيان رؤية األعمال يف األعمال، واقتضاء ثواب األعمال يف

لق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه لالشتغال أن يعلم من الفقه ما يصلح به ختيلزم املقرئ أن ي
حبيث إنه يرشد طلبته، وغريهم إذا وقع هلم شيء، ويعلم أمر دينه، وال بأس من الزيادة يف الفقه 

من األصول قدر ما يدفع به شبهة من يطعن يف بعض القراءات، وأن حيصل جانبا من النحو 
والصرف حبيث إنه يوجه ما يقع له من القراءات، وهذا من أهم ما حيتاج إليه وإال خيطئ يف كثري 

من الوقف واالبتداء وغريه، وما أحسن قول اإلمام أيب  مما يقع يف وقف محزة واإلمالة وحنو ذلك
  :) هـ 488ت (القريواين  يرِصاحلسن احلُ

رشعالقراءات م عي علمدرِ... لقد يبمن ش م يف النحو أقصرهوباع  
  )121(فترِرأيت طويلَ الباعِ يقصر عن ... )ووزنه وروِيت( ووجههفإن قيل ما إعراب هذا 

، وال يشترط أن يعلم الناسخ واملنسوخ كما اشترطه اإلمام  وليحصل طرفا من اللغة والتفسري
القراءات أصوال وفرشا، وإال  ويلزمه أيضا أن حيفظ كتابا مشتمال على ما يقرئ به من. اجلعربي

ذاكرا كيفية  وإن أقرأ بكتاب وهو غري حافظ له فال بد أن يكون. داخله الوهم والغلط يف كثري
تالوته به حال تلقيه من شيخه مستصحبا ذلك، فإن شك يف شيء فال يستنكف أن يسأل رفيقه أو 

وإال فلينبه على ذلك .  غريه ممن قرأ بذلك الكتاب حىت يتحقق بطريق القطع أو غلبة الظن فإن مل
رد بسند عال أو خبطه يف اإلجازة، وأما من نسي أو ترك فال يعدل إليه إال لضرورة، ككونه انف

طريق ال توجد عند غريه فعند ذلك واحلالة هذه ال خيلو إما أن يكون القارئ عليه مستحضرا 
وأن حيذر اإلقراء مبا . ذاكرا عاملا بكيفية ما يقرأ أوال، فإن كان فسائغ جائز وإال فحرام ممنوع

  .حيسن يف رأيه دون النقل أو وجه إعراب أو لغة دون رواية
  
، قلت أي ما بني إصبع ) 8/114العني )) (مقدار ما بني طَرف اِإلبهام وطَرف املُشرية: والفتر((احب العني قال ص )121( 

  . )اإلام الذي قبل السبابة والسبابة ؛ إشارة لقصر ما بينهما
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ال تغتروا بكل مقرئ إذ الناس على : ونقل أبو القاسم اهلذيل عن أيب بكر بن جماهد أنه قال
  طبقات؛ فمنهم من حفظ اآلية واآليتني والسورة والسورتني، وال علم له غري ذلك فال تؤخذ عنه 

وال القراءة، وال تنقل عنه الرواية وال يقرأ عليه، ومنهم من حفظ الروايات، ومل يعلم معانيها 
استنباطها من لغات العرب، وحنوها فال تؤخذ عنه ألنه رمبا يصحف، ومنهم من يعلم العربية، وال 
يتبع األثر واملشايخ يف القراءة فال تنقل عنه الرواية ألنه رمبا حسنت له العربية حرفا ومل يقرأ به 

وة وعلم الرواية، وأخذ والرواية متبعة والقراءة سنة يأخذها اآلخر عن األول، ومنهم من فهم التال
وليس الشرط أن جيتمع فيه . حظّا من الدراية من النحو واللغة، فتؤخذ منه الرواية ويقصد للقراءة

مجيع العلوم إذا الشريعة واسعة والعمر قصري وفنون العلم كثرية ودواعيه قليلة، والعوائق ملعومة 
مام يف املقرئ الذي يؤخذ عنه فحسبك متسكا بقول هذا اإل: قلت. تشغل كل فريق مبا يعنيه

  .ويقصد
وال جيوز له أن يقرئ إال مبا مسع أو قرأ، فإن قرأ احلروف املختلف فيها أو مسعها فال خالف يف 

، قلت  ه القرآن العظيم ا بالشرط املتقدم، وهو أن يكون ذاكرا، وما بعدهئجواز إقرا
) ضعف(اإلمام الرواي حفصا قرأ  عندما نقول إنوأحب أن أضرب مثاال للتلقي ، ) الشرقاوي(

املواضع الثالثة يف آخر سورة الروم بالوجهني فتح الضاد وضمها ، هل هذا يعين أنه حتملها عن 
كال ؛ ألن اإلمام عاصما القارئ مل يقرأها بالضم أصال ، قال اإلمام ابن اجلزري ! اإلمام عاصم ؟

  :رمحه اهللا يف طيبته فرش سورة األنفال 
  والضّمّ فافْتح نـلْ فَىت والرّوم صـب... فَحرِّك الَ تنوِّنْ مدّ ثُـب ضعفًا 

  ......عـن خلْف فَـوزٍ                  
 :وقد وقع اخلالف أيضا من طريق الشاطبية ، قل اإلمام الشاطيب رمحه اهللا يف سورة األنفال 

  وِيف الرومِ صف عن خلْف فَصلٍ... ا نفِّلَ بِفَتحِ الضم فَاشيه اوضعفً
يف دولة ) ضعفًا –ضعف (حىت أخربين بعض اإلخوة بأن هناك مصاحف حلفص مطبوعة بضم 

  .الباكستان 
  :يف النشر اإلمام ابن اجلزري رمحه اهللا  واجلواب على هذا اللغز هو التلقي كما ذكر

ومن بعد ضعف، وضعفًا فَقَرأَ عاصم وحمزةُ بِفَتحِ الضّاد في من ضعف، : في) واختلَفُوا(((
مٍ لاصعلَافًا لخ ّمّا الضيهف ارتاخ هّو أَنرمعو ديبع هنى عوفْصٍ فَرح نع فلتاخو ،الثَّلَاثَة يثدلْح
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مرزوقٍ عن عطيّةَ الْعوفيِّ عنِ ابنِ عمر مرفُوعا، وروِّينا عنه من طُرقٍ الَّذي رواه عنِ الْفُضيلِ بنِ 
ضّمّ ما خالَفْت عاصما في شيٍء من الْقُرآن إِلَّا في هذَا الْحرف، وقَد صحّ عنه الْفَتح وال: أَنّه قَالَ
  . )122( ))جميعا

ال ينبغي للمقرئ أن : وقد قال العلماء فقد قرأها حفص بالفتح ومسعها بالضم وأقرأ ما مجيعا ، 
يقرأ الناس إال مبا قرأ أو مسع ، حىت وإن فات الطالب بعض الكلمات اخلالفية عن غري قصد ، 

  . وغفل الشيخ وهو بشر ، فهذا أمر جمبور مع املتقنني ، واحلمد هللا رب العاملني
تجب تالوة القرآن غيبا على الشيوخ لنيل اإلجازة ؟ وما حكم  هل - 47

  اإلجازة من المصحف؟
ومل يقل حيفظه الدين ، ) 123()) من يرِد اللَّه بِه خيرا يفَقِّهه في الدينِ(( صلَّى اُهللا علَيه وسلَّموقال 

نِ وع ،هنع اللَّه يضانَ رثْمع نقَالَع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن :»هلَّمعآنَ والقُر لَّمعت نم كُمريخ «
وذَاك الَّذي أَقْعدنِي مقْعدي : وأَقْرأَ أَبو عبد الرحمنِ في إِمرة عثْمانَ، حتى كَانَ احلَجاج قَالَ: ، قَالَ

يقل النيب صلى اهللا عليه وسلم خريكم من حفظَ القرآنَ وحفَّظَه رغم أن للحفظ ومل  ،) 124( هذَا
   إخل ،...مكانةً عظيمة ؛ ألن التعليم باب واسع يشمل احلفظ واإلتقان ومعرفة املعاين وتدبر اآليات 

 استحقفادحة ؛ فهذا لو ختم ألف ختمة ما  أخطاًء ئآن ال يتقن األحكام وخيطوكم من حافظ للقر
حىت يتقن األحكام ، ومن الناس من يتقن األحكام وال يستظهر القرآن كله ، ولكن مع حسن  إجازةً

 من أىئن القلب قرير العني مبا رممط وشيخه اإلجازةَ يعطَىاألداء واإلتقان للمخارج واألحكام 
  .التجويدية  األحكامإتقان ؛ فاملدار أوال وأخريا على نبوغة فكر وسالمة فهم 

ا فهم الطالب اآلية يستحيل أن ينصب مرفوعا أو يرفع منصوبا مع تذكري الشيخ له بكل مقطوع فإذ
أنثى مل تكن تكتب ا ، فال مانع هلذا وأمثاله أن ينال اإلجازة بالقراءة واإلقراء  هاءا وو موصول 

من املصحف ؛ يف أي مكان حل وأي قطر نزل ، وإذا أخطأ الشيخ أو الطالب فليس عيبا أن يتحقق 
وقد رأينا بعض شيوخنا مع حفظهم وإتقام ، وكتاب طالبشيخ و -كما علمنا مشاخينا  -فالعلم 

  التبيان يف يتابعون القارئ غيبا من خالل نظرهم يف املصحف ، وقد قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف 
  قراءة القرآن من املصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب ألن ] فصل[:  آداب محلة القرآن

  ) .2/719( )1037(، ومسلم ) 1/25) (71(رواه البخاري ) 123( . ) 2/345النشر يف القراءات العشر ( )122(
  )) .192-6/ 5027(رواه البخاري () 124(
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مث استحسن قول من جعل املقياس اخلشوع  النظر يف املصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر

صحف صحيحة فنقول وباهللا التوفيق إن اإلجازة من امل، ) 125( سواٌء كان غيبا أم من املصحف
  .وجائزة بشرط اإلتقان ، واشترط البعض أن يذكر ااز أنه أجيز عن طريق املصحف 

ا يعلِّم املتقنون القرآنَ الكرمي قد واهللا أعلم أن الذين اشترطوا احلفظ لنيل اإلجازة اليت  ونرى
وأَما الْقراَءةُ من : ((حتَجروا واسعا ، قال اإلمام السيوطي رمحه اهللا يف كيفية حتمل القرآن الكرمي

فحصالْم نم لَوي وكْفلْ يب طربِش تسا لَيهأَن رفَالظَّاه فْظكات مل ومعلوم أن ، )126( ))الْح
، والدين يسر ، ومل جند نصا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال عن خمتلفة الناس يف احلفظ 

الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان بوجوب حفظ القرآن ، وكان حفاظ القرآن معدودين على 
 بكْرٍ أباعهد عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه ، وكان هذا سببا يف مجع القرآن كما يف الصحيح أن 

إِنَّ القَتلَ قَد استحر يوم اليمامة بِالناسِ، وإِني : إِنَّ عمر أَتانِي، فَقَالَ: رضي اهللا عنه قال لزيد بن ثابت
إِلَّا أَنْ ت آنالقُر نم ريكَث بذْهنِ، فَياطي املَواِء فلُ بِالقُرالقَت رحتسى أَنْ يشى أَنْ أَخي لَأَرإِنو ،وهعمج

، كذا مل يثبت يف إجازة من إجازات السلف الصاحل أنه كانت غيبا عن ظهر ) 127( "تجمع القُرآنَ 
نهم من أجاز ببعض القرآن قلب ، بل ثبت أن بعض العلماء أجازوا القراءة حبروف اخلالف ، وم

  .الكرمي 
مدارس مصرية وحجازية ( )أربعة(يف الوقت املعاصر ومدارس األسانيد واإلجازات القرآنية 

وطريقة املدرستني املصرية واحلجازية واحدة أن تقرأ القرآن غيبا لتجاز بكتاب ) شاميةو) عراقيةو(
وطريقة ، ) وطريقة املدرسة العراقية اإلجازة نظرا من املصحف بشرط اإلتقان(، اهللا بالشرط املعترب 

تقرأ من املصحف ختمة كاملة نظرا وحتصل على اإلجازة مث تقرأ مرة ثانية املدرسة الشامية وهي أن 
ختمة أخرى غيبا لتحصل على السند وهي من أفضل املدارس بال شك لعرض القرآن مرتني على 
الشيخ املتقن الضابط وصرح فضيلة الشيخ أمين رشدي سويد عندما سئل عن هذه النوع من 

  ) .128( بأسااإلجازة فقال جتوز وال يرى فيها 
  
  . ))6/71) (4679(البخاري ( )127( )) .1/344(اإلتقان ( )126( . )100ص (التبيان للنووي ) 125(
  .مع زيادة يسرية ) أجمد أمحد/ د& أمحد عبد الفتاح / اص بـ داخلنتدى امل( امللتقى السلفي )128(
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يكون حافظًا للقرآن الكرمي  وينبغي على من أراد أن جيمع القراءات من املصحف أن: قال علماؤنا 
برواية واحدة على األقل ، وأن حيفظ متنا فيه أوجه اخلالف بني القراء أصولًا وفرشا ؛ حىت ال ختتلط 

   . إتقان ال يستحق اإلجازة عليه القراءات ، وال خالف يف أن من قرأ غيبا بغري
لطالب ، فهناك مستوى لإلجازة ينبغي على من يقرئ من املصحف أن ال يتساهل مع اوختاما نقول 

اخلطأ يف الشكل خطأ قاتل : ، ليس كل من قرأ آية صوابا يكون مؤهال خلتمة اإلجازة ، وكما قالوا 
؛ فإذا أخطا الطالب أكثر من مرة يف التشكيل على الشيخ أن يوقفه حىت حيضر ما يقرأ ويتقنه ، 

ينبغي أن يعتين ايز بقواعد النحو ؛ ليلقنها  :ويصل مبستواه إىل مستوى اإلجازة ، وهلذا أقول دائما 
إخل ، ويف اية اخلتمة بعد إتقان ما تضمنته ... الطالب ؛ لئال ينصب املرفوع أو يرفع املنصوب 

  .واهللا أعلم ،  فإن جنح أجيز وإال أعاد ختمة جديدة - الطالب نحتمي -التحفة واجلزرية مثال 
48 -  تَخَلَّصفَ ي؟كَي ةيآنالْقُر اتمي شَكِْل الْكَلف الَْأخْطَاء نالْقَارُِئ م  

  :سباعية تنجي من األخطاء ملن يقرءون من املصحف نقول وباهللا التوفيق ، هذه 
تعلم علم النحو للمبتدئني على األقل  -2. تعلم ومتابعة الطريقة النورانية بصورة يومية  - 1 
متابعة املصحف املعلم للحصري أو املنشاوي أو غريمها يف القدر املقرر تالوته  -3) . التحفة السنية(

اإلشارة إىل األخطاء فور وقوعها  - 5. القراءة من مصحف كبري  -4.  قبل التالوة على الشيخ 
قراءة أكثر من ختمة إلعادة التصحيح والوصول إىل  -6. على هامش املصحف مع كتابة الصواب 

  .واهللا أعلم  .دعاء بأن يرزقنا اهللا تالوة القرآن بإتقان على الوجه الذي يرضيه عنا ال - 7. اإلتقان 
  ما قولكم في النبر في القران الكريم من غير مواضعه الخمسة؟ - 49

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
 ... أمجعني ، أما بعد

 -فقد قرأت ما نقل عن الشيخ الفاضل العالمة الدكتور أمين رشدي سويد حفظه اهللا ونفع اهللا به 
يف حديثه عن النرب يف القرآن الكرمي ، فوجدته ذكر أنواعا  - وهو كالبدر املنري غين عن التعريف 

يع يف اللغات وهو أش. النرب هو إبراز الصوت على مقطع من الكلمة :مخسة للنرب ، وعرف النرب فقال
الغربية منه يف العربية، حبيث ميكن أن يتغري معىن الكلمة يف تلك اللغات بتغري موقع النرب، بينما يف 

  .العربية ال يغري النرب املعىن لكنه قد يساعد السامع على الفهم
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هو الضغط على مقطع أو حرف معني من : لغة هو شدة الصياح ، ويف علم األصوات احلديث:النرب 
  .وف الكلمة حبيث يصبح صوته أعلى بقليل عما جياوره من احلروفحر

  :و املالحظ أن النرب يكون من مجلة أحكام القراءة يف مخسة مواضع
، " مستقر " ، " عدو " ، "بر " ، " احلي " عند الوقف على احلرف املشدد مثل  : املوضع األول

  .وذلك حىت ال نسقط حرفا أثناء التالوة
  : من ذلكويستثىن 

" ليس مثل الوقف على " لكن " النون وامليم املشددتان ملا فيهما من الغنة فمثالً الوقف على -1
لكن." 

  " . وتب" الوقف على احلرف املقلقل املشدد حنو  -2
 : املوضع الثاين

 ." قوامين" ، "القوة " عند النطق بواو مشددة مضموم أو مفتوح ما قبلها حنو  -أ
 ."إياك"، " سيارة " ، " شرقيا " النطق بياء مشددة مكسور أو مفتوح ما قبلها حنو عند  -ب

وذلك حىت ال يتولد لدينا حرف مد لتقدم احلركة حلرف ساكن أو تولد حرف لني ، ألن أصل 
ـَاك"احلرف املشدد حرفان أوهلما ساكن والثاين حمرك مثل  ، فال ميكننا اعتبار احلرف األول  "إيـي

  .مد ألن احلرف املدغم يأخذ صفة احلرف املدغم فيهحرف 
" حنو ) املد الالزم املثقل(عند االنتقال من حرف مد إىل احلرف األول من املشدد  :املوضع الثالث

  ." دابة"، " وال الضالّني" ، " الدابة
 شيء "،  " سوء" ، " السماء " عند الوقف على مهزة مسبوقة حبرف مد أو لني حنو : املوضع الرابع

".  
وقاال " لتبس باملفرد حنو اعند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنني إذا :املوضع اخلامس

  . " ذاقا الشجرة"، " احلمد هللا 
حيث ال ضرورة للضغط على احلرف األخري حيث أن وجود " دعوا اهللا"يستثىن من ذلك قوله تعاىل 

 . انتهي .املفرد حرف الواو أزال االلتباس وجود
املالحظة األوىل ، ) وزدت عليها قليال(ثالث مالحظات ذكرها بعض الباحثني املعاصرين  هناكولكن 

 : خالد عبد احلليم هاشم العبسي حفظه اهللا ، أوال/والثانية لألستاذ
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فقد اختلف الباحثون املعاصرون يف دراسة العرب للنرب، فذهب أكثر املعاصرين إىل أن العرب مل 
يدرسوا النرب، ويرى الباحث تفريع هذا السؤال إىل أسئلة يتعلق كل واحد منها بنوع من النرب، 

هر ، وأم درسوا ظوا)النرب اجلملي(إن للعرب إشارات للنرب على مستوى الكلمة : وعليه يقال
فيترجح للباحث أن اللغويني األوائل مل ) نرب الشدة(أما ). نرب الطول(صوتية عدة متصلة مبفهوم 

  . (word stress) يدرسوه، وال يوجد مصطلح يف التراث العريب يناظر مصطلح
  : املالحظة الثانية

أي الضغط -) النرب(عند القدماء كان نظريا ملصطلح ) اهلمز(ذهب بعض الباحثني إىل أن مصطلح 
عند احملدثني، مث حصل تطور يف مصطلح اهلمز وأصبح لقبا ألحد احلروف اهلجائية،  -على املقطع

وتابع هذا الرأي عدد من املعاصرين، وقد خالف الباحث ذلك، ورأى أنه ال يصح القول بأن اهلمز 
: ير ألسباب؛ منهاكان نظريا ملصطلح النرب مبعىن الضغط، ورجح أن النسبة بني املصطحني هي التغا

عدم استكمال ذلك الرأي لعدة تصورات من جهة زمن التطور وبدايته وحملّه، عدم وجود أي إشارة 
عن مفهوم ) مبعىن الضغط(من القدماء إىل مثل ذلك االنتقال يف هذا املصطلح، اختالف مفهوم النرب 

ختاذ النرب مكانا ثابتا يف الكلمات ذات ، تفسري اهلمز مبعىن الضغط يلزم منه عدم ا)مبعىن اهلمز(النرب 
 . انتهى. البنية املقطعية املتشاة، غموض مقوالت يتبناها ذلك الرأي 

 : وليد مقبل الديب حفظه اهللا/املالحظة الثالثة أشار إليها د
هناك أمثلة قرآنية توضح خطورة ظاهرة النرب ، وقد تلقيتها عن بعض شيوخي باألسانيد املتصلة ، 

  : وبعضهم عللها ، مثل
 . إذا قرأت بال نرب فإن هذا حيول معناها من السقيا إىل الفسق) القصص 24" (فَسقَى لَهما "-1
2- " مهقُلُوب تمن الفقس اليت ال ) احلديد 16" (فَقَس مهقُلُوب تعدم نرب الفاء يلبسها بـ فَقَس

 . قياتتحول من الفسق إىل السبالنرب " فَسقُوا  " تكون إال للبيض ، بينما
3-"  يناجِدس وا لَهمن الفقع كفقع العني) ص 72" (فَقَع وا لَهعدم نرب الفاء يلبسها بـ فَقَع.  
، بينما أصلها يف حقيقة  على املثىن عدم نرب الفاء يلبسها باألفول ، وهو الغياب" أَفَلَا تعقلُونَ " -4

النافية مث دخلت عليها فاء العطف مث دخلت عليها مهزة االستفهام اإلنكاري ؛ فصارت "ال"األمر 
  .) أَفَـــلَا(
 : يف املقطوع واملوصول مثل -5
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- " اللَّه وند نونَ معدت متا كُنم نعدم نرب النون يلبسها بـ " أَي " اللَّه وند نونَ معدت متا كُنمنأَي" 
وإِذَا كَالُوا هم أَو :" (نرب الالم يلبسها بـ) املطففني 3" (وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخِسرونَ " -

  . )وزنوا هم يخِسرون
والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغيهم ) : (الشورى 39" (والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ " -

  ) .ينتصرونَ
؛ لئال يضيع احلرف األخري بتأثري النربة اخلفيفة على الساكن العارض للوقف بعد ساكن أصلي  -6

  .قَبلِ ، مصر ، وعد : ما قبله مثل 
عند علماء القرآن والقراءات هو التلقي وليس وبناًء على ما تقدم أقول ، املقياس الذي يعترب به 

إزالة اللبس ، وكل شيخ له طريقة يف التلقي ، املهم أن ال خيرج األمر عن سياق التلقي إىل التكلف ، 
خالد عبد احلليم هاشم العبسي ، وقد عرب اإلمام ابن اجلزري /وقد أشار إىل هذا الباحث املذكور أ

  : مجاله بقولهرمحه اهللا عن سهولة هذا العلم و
 وهو إِعطَاُء الْحروف حقَّها من صفَة لَها ومستحقَّها
ثْلهكَم رِهيظي ناللَّفْظُ فو هلَألص داحكُلِّ و ّدرو 
فّسعطْقِ بِالَ تّي النف بِاللُّطْف كَلُّفا ترِ مغَي نالً مّكَمم 

يبو هنيب سلَيوهّرِئٍ بِفَكةُ اماضإِالَّ رِي هكرت ن 
  ) 129(. وباهللا التوفيق ، واهللا أعلم

  ما هي األحرف السبعة ؟ وما هي القراءات العشر؟ - 50
كُنت في الْمسجِد، فَدخلَ رجلٌ يصلِّي، فَقَرأَ قراَءةً أَنكَرتها علَيه، ثُم دخلَ : عن أُبي بنِ كَعبٍ، قَالَ

 صلَّى اُهللا علَيه آخر فَقَرأَ قراَءةً سوى قَراَءة صاحبِه، فَلَما قَضينا الصلَاةَ دخلْنا جميعا علَى رسولِ اِهللا
فَقُلْت ،لَّمسولُ: وسا رمهرفَأَم ،بِهاحص اَءةرى قوأَ سفَقَر رلَ آخخدو ،هلَيا عهتكَراَءةً أَنرأَ قذَا قَرإِنَّ ه 

لَّى اُهللا عص بِيالن نسآ، فَحفَقَر ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاِهللا ص نفِْسي مي نقَطَ فا، فَسمهأْنش لَّمسو هلَي
شينِي، ضرب التكْذيبِ، ولَا إِذْ كُنت في الْجاهلية، فَلَما رأَى رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ما قَد غَ

  يا أُبي أُرسلَ إِلَي أَن اقْرأ : " اِهللا عز وجلَّ فَرقًا، فَقَالَ ليفي صدرِي، فَفضت عرقًا وكَأَنما أَنظُر إِلَى 
  
  ) .17س : جامعة الدرة املضية  -سلسلة األسئلة والفتاوى العلمية إلمساعيل الشرقاوي ) (129(
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فَرد إِلَي الثَّانِيةَ اقْرأْه علَى حرفَينِ، فَرددت إِلَيه الْقُرآنَ علَى حرف، فَرددت إِلَيه أَنْ هونْ علَى أُمتي، 

ها مسأَلَةٌ تسأَلُنِيها، أَنْ هونْ علَى أُمتي، فَرد إِلَي الثَّالثَةَ اقْرأْه علَى سبعة أَحرف، فَلَك بِكُلِّ ردة رددتكَ
اغْ: فَقُلْت مى اللهتح ،مكُلُّه لْقالْخ إِلَي غَبرمٍ يويثَةَ لالثَّال ترأَخي، وتأُمل راغْف مي، اللهتأُمل رف

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص يماهرقال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهللا ) 130( ".إِب :  
  لَه بِسبعة مهوناأْنز... وأَصلُ االختالف أنَّ ربنا 

وق هجا أَوهنم ادري الْميلَ ف * * * هكَونوالَفتاخ هجأو وهو يشري بذلك إىل اختالف  ا هــ ، لَفْظ
نقلها السيوطي رمحه اهللا مخسة وثالثني قوالً،  وا علىاختلفالعلماء يف املقصود باألحرف السبعة ؛ فقد 

، وأجود األقوال قول أيب الفضل الرازي واإلمام ابن الْجزرِي رمحهما اهللا ، قال ) 1/164(يف اإلتقان 
ة تتبعت الْقراَءات صحيحها وشاذَّها وضعيفَها ومنكَرها، فَإِذَا هو يرجِع اختلَافُها إِلَى سبع: يف النشر 

نحو : ا يخرج عنها، وذَلك إِما في الْحركَات بِلَا تغيِريٍ في الْمعنى والصورةأَوجه من الاختلَاف لَ
بِوجهينِ، أَو بِتغيرٍ في الْمعنى فَقَطْ نحو فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات، وادكَر ) ويحسب(بِأَربعة ) الْبخلِ(

 و ،ةأُم دعب)هأَم ( وحن ةورى لَا الصنعرِ الْميغبِت وفري الْحا فإِمو ،)لُواتتلُوا وبت ( و) نِكدبِب يكحنن
لْفَكخ نمكُونَ لتل ( وحن ككْسِ ذَلع أَو ،نِكدبِب يكجننو)ًطَةسبطَةً وصب ( و)اطَالصرالساطَ ور ( ،
 وحا نمرِهيغبِت أَو)مهنمو ،كُمنم دأَش ( و)َّأَلتيلِ وأْتي ( و)كْرِ اللَّهوا إِلَى ذضميِ ) فَامقْدي التا فإِمو ،

 وحريِ نأْخالتلُونَ(وقْتيلُونَ وقْتبِا) (فَي قالْح تكْرس اَءتجوتولْم ( وحن انقْصالنو ةاديي الزف أَو ،
فَهذه سبعةُ أَوجه لَا يخرج الاختلَاف عنها، وأَما نحو اختلَاف ) الذَّكَر والْأُنثَى(و ) وأَوصى ووصى(

امِ، ومالْإِشمِ، ووالرغَامِ، والْإِدارِ، وحِ، الْإِظْهالْفَتو ،الَةالْإِمرِ، والْقَصو ،دالْميقِ، وقرالتيمِ، وفْخالت
تاخال نم سذَا لَيولِ، فَهبِالْأُص هنع ربعا يمقْلِ مالنالِ، ودالْإِبهِيلِ، وسالتيقِ، وقحالتو عونتي يالَّذ لَاف

لأَنَّ هذه الصفَات الْمتنوعةَ في أَدائه لَا تخرِجه عن أَنْ يكُونَ لَفْظًا واحدا، ولَئن ؛ معنى فيه اللَّفْظُ والْ
  .فُرِض فَيكُونُ من الْأَولِ

 هتا ذَكَرلَ ماوح ازِيلِ الرا الْفَضأَب الْكَبِري امالْإِم تأَير فَقَالَثُم : ةعبس نع لَافُهتاخ جرخلَا ي إِنَّ الْكَلَام
 هجلُ( :أَورِ) الْأَوغَيو ةالَغبالْمو أْنِيثالتريِ وذْكالتعِ ومالْجو ةثْنِيالتو ادالْإِفْر ناِء ممالْأَس لَافتا ، اخه
  :يف قوله تعاىل كما 

  ) .1/561- 820( رواه مسلم) 130(
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 ))وهِماتانآلم مه ينالَّذ ونَواعر مهده131(. ]8: املؤمنون [ ))ع (  
ى اختلَاف تصرِيف الْأَفْعالِ وما يسند إِلَيه من نحوِ الْماضي والْمضارِعِ والْأَمرِ والْإِسناد إِلَ) الثَّانِي( 

قَالُوا ربنا فَ(( : الْمذَكَّرِ والْمؤنث والْمتكَلِّمِ والْمخاطَبِ والْفَاعلِ والْمفْعولِ بِهِ ، كما يف قوله تعاىل 
  )132.( ]19: سبأ [  ))باعد بين أَسفَارِنا

   ))أَرجلَكُم إِلَى الكَعبينِو امسحوا بِرُءوسكُمو((: الْإِعرابِ، كما يف قوله تعاىلوجوه ) الثَّالثُ(
  ) 133. ( ]6: املائدة [
)ابِعالر (ةُ واديكماالز ، قْصيف قوله تعاىل  الن)) :ويكُمدأَي تبا كَسفَبِم ةيبصن مكُم مابا أَصم(( 

  ) 134. ( ]30: الشورى [
)سامالْخ ( كما يف قوله تعاىل ، ريأْخالتو ميقْدالت  :))َلُونقْتفَي بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتي لُونَوقْتالتوبة [ )) ي :

111[ ) .135 (  
)سادالس ( كما يف قوله تعاىل ، ربِآخ فري حفى وربِأُخ ةمي كَلالُ فدالْإِبو الْقَلْب :))انظُرإِلَى  و

  ) 136( . ]259: البقرة [. ))  العظَامِ كَيف ننشزها
  
  
، وهو مصدر يراد به جنس األمانة ، وقرأ الباقون باجلمع على  على الْإفرادمانتهِم َأل: قَرأَها الْمكِّي حبذف األلف اليت بعد النون) (131(

  . )أَمانات معا وحد دعم: ... قال ابن اجلزري،  إرادة كثرة األمانات
ى حذف أداة النداء مع الدعاء  ، علربنا بعد : ، وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وهشام على االبتداء واخلرب ربنا باعد : قرأ يعقوب ) (132(

وربّنا ارفَع ظُلْمنا : ، قال ابن اجلزري على الدعاء مع ختفيف الفعل ، والباقون كحفص بتضعيف الفعل ليدل على التكثري والتكرار 
  . )حبر لوى.  فَافْتح وحرِّك عنه واقْصر شدّدا... وباعدا 

أرجلكم عطفًا على املمسوح ؛ للترتيب كما قال الشافعي واحلنابلة ،  بوحفص والشامي ونافع والكسائي بنصقرأ يعقوب ) (133(
وقرأ الباقون باخلفض عطفًا على املمسوح ، واملقصود الرجالن فوقهما اخلفان أو اجلوربان الصفيقان ، وإن كان هناك آثار تدل على 

  ).رد... أَرجلكُم نصب ظُىب عن كَم أَضا : (، وهو األصل ،  قال ابن اجلزري املسح على الرجلني فإن آخر األمرين الغسل 
، وهكذا رسم املصحف والثانية خرب فال حتتاج إىل فاء ) مبتدأ(قرأ املدنيان والشامي بدون فاء على أن ما األوىل موصولة ) (134(

، وهكذا رسم مصاحف الكوفة ، وأما الباقون فبالفاء على اعتبار أن ما األوىل شرطية والفاء واقعة يف جواب الشرط الشامي واملدين 
  ).بِالرّفْعِ عمّ.  بِما في فَبِما مع يعلَم: ، قال ابن اجلزري ومكة والبصرة 

، قال على الترتيب على أن الواو ال تفيد الترتيب ، والباقون كحفص ) يقْتلُونَو فَيقْتلُونَ(ائي وخلف العاشر سقرأ محزة والك) (135(
     ) .شفَا. قَدّم وفى التّوبة أَخّر يقْتلُوا ... قُتّلوا : ابن اجلزري 

: أي حنييها من النشرِ ، والباقون كحفص من النشزِ أي نرفعها  ، قال ابن اجلزري ) ننشرها(قرأ البصريان واملدنيان واملكي ) (136(
 زشنى نا فرا... ومس. (  
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 )ابِعيقٍ ) السقحتيمٍ وفْختيقٍ وقرتو الَةإِمحٍ وفَت نم اتاللُّغ لَافتوِ اخحنارٍ، وإِظْهغَامٍ وإِدهِيلٍ وستو
  )138( )137( .ذَلكَ 

اشتهروا ذه القراءات فقط ، فهي ) املتضمنة لألحرف السبعة(ونقول إن أصحاب القراءات العشر 
ليست من تأليفهم ، وإمنا كانوا خيتارون هذه الطرق األدائية بناًء على ما تلقوه من شيوخهم عن النيب 

، ) شام والكوفةاملدينة ومكة والبصرة وال(: صلى اهللا عليه وسلم ، وهم قراء عشرة ألمصار مخسة 
ابن (،  والشامي ) أبو عمرو ويعقوب(، والبصريان ) ابن كثري(، واملكي ) نافع وأبوجعفر(املدنيان 

، ولكل قارئ تالميذ كثريون ، لكن ) عاصم ومحزة والكسائي وخلف العاشر(، والكوفيون ) عامر
، ) ون وورش عن نافعقال: (أفضلهم وأتقنهم راويان لكل قارئ ، فيكون جمموع الروايات عشرين 

الدوري والسوسي عن أيب (، ) البزي وقنبل عن ابن كثري(، ) ابن وردان وابن مجاز عن أيب جعفر(
شعبة وحفص عن (، ) هشام وابن ذَكْوانَ عن ابن عامر(، ) رويس وروح عن يعقوب(، ) عمرو
سحاق وإدريس عن إ(، ) أبو احلارث والدوري عن الكسائي(، ) خلف وخالد عن محزة(، ) عاصم

  .واهللا أعلم  ) .خلف العاشر
  كيف جمع القرآن الكريم ؟ - 51

 هنع اللَّه يضر ارِيصاَألن ثَابِت نب ديز ،نِ ثَابِتب ديز نع-  يحالو بكْتي نمكَانَ ملَ : قَالَ -وسأَر
امملِ اليلَ أَهقْتكْرٍ مو بأَب كْرٍإِلَيو بفَقَالَ أَب ،رمع هدنعو انِي، فَقَالَ: ةأَت رمإِنَّ ع : رحتاس لَ قَدإِنَّ القَت

   في املَواطنِ )أي حفظة القرآن( يوم اليمامة بِالناسِ، وإِني أَخشى أَنْ يستحر القَتلُ بِالقُراِء) أي اشتد(
، "، فَيذْهب كَثري من القُرآن إِلَّا أَنْ تجمعوه، وإِني لَأَرى أَنْ تجمع القُرآنَ ) منيمواضع معارك املسل(

  فَقَالَ» كَيف أَفْعلُ شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم؟«: قُلْت لعمر: قَالَ أَبو بكْرٍ
،  ، واإلمالة لغة جند من متيم وقيس وأسد باإلمالة حلمزة والكسائي وخلف العاشر ، والتقليل لألزرق) وآتاكم(ومثال ذلك ) 137(

والباقون ؛ ملناسبة ما قبلها ، ) بصري مبا(، ومثال الترقيق لألزرق وهو لغة أهل احلجاز ، واختلف يف أيهما األصل والباقون بالفتح 
قَرأَ قالون وأبو جعفر وأبو ) َءأَنذَرتهم(، ومثال التسهيل ، والتفخيم األصل ، ومها لغتان لثاين لألزرق من الطيبة بالتفخيم وهو الوجه ا

وقرأ ابن كثري ورويس واالصبهاين واألزرق يف وجه بتسهيل الثانية .عمرو وهشام يف وجه بتسهيل اهلمزة الثانية وإدخال ألف بينهما
: مع اإلشباع ، وقرأ هشام بوجهني آخرين  مدية ، وقرأ األزرق يف وجهه الثاين بإبدال الثانية ألفًامحزة وقفًا ويوافقهم من غري إدخال 

، ، والتسهيل واإلبدال ختفيفًا ، والتحقيق على األصل ، وكلها لغات  اإلدخال وعدمه ، وقرأ الباقون بالتحقيق بغري إدخالالتحقيق مع 
زة والكسائي وخلف العاشر وهشام ؛ ختفيفًا ، والباقون باإلظهار على أدغم الدال يف الصاد أبو عمرو ومح )صدقلَقَد (ومثال اإلدغام 

  .األصل ، ومها لغتان 
  ) .11إلمساعيل الشرقاوي ص  النشر خالصة الفكر شرح طيبة) (138(



205 
 

رمع : يهنِي فاجِعري رملْ عزي فَلَم ،ريخ اللَّهو وأَى هي رالَّذ تأَيررِي، ودص كذَلل اللَّه حرى شتح
ثَابِت نب ديقَالَ ز ،رمكْرٍ: عو بفَقَالَ أَب ،كَلَّمتالَ ي سالج هدنع رمعالَ : ولٌ، واقع ابلٌ شجر كإِن

 ،كهِمتولِ اللَّ«نسرل يحالو بكْتت تكُنلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ه « لَو اللَّهفَو ،هعمآنَ فَاجعِ القُربتفَت ،
قُلْت ،آنعِ القُرمج نم نِي بِهرا أَممم لَيا كَانَ أَثْقَلَ عالِ مباجل نلٍ مبقْلَ جكَلَّفَنِي ن :» الَنفْعت فكَي

هو واللَّه خير، فَلَم أَزلْ أُراجِعه حتى : فَقَالَ أَبو بكْرٍ» نبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم؟شيئًا لَم يفْعلْه ال
هعمآنَ أَجالقُر تعبتفَت تفَقُم ،رمعكْرٍ وأَبِي ب ردص لَه اللَّه حري شلَّذرِي لدص اللَّه حرش الر نقَاعِم 

مجع كتف وهو عظم عريض يكون ( واَألكْتاف  )ذلك مجع رقعة وهي القطعة من ورق أو جلد وحنو(
مجع عسيب وهو جريد النخل (، والعسبِ )  ويف لفظ واللِّخاف أي اخلزف) (على أعلى الظهر

نِ مع خزيمةَ اَألنصارِي لَم أَجِدهما مع وصدورِ الرجالِ، حتى وجدت من سورة التوبة آيتي) العريض
 ،رِهغَي دأَح}كُملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع فُِسكُمأَن نولٌ مسر اَءكُمج 128: التوبة[} لَقَد [

نآنُ عا القُريهف عمي جالَّت فحالص تكَانا، ومرِهإِلَى آخ رمع دنع ثُم ،اللَّه فَّاهوى تتكْرٍ حأَبِي ب د
 رمع تةَ بِنفْصح دنع ثُم ،اللَّه فَّاهوى تت139. (ح ( 

  :هذا احلديث جيسد مرحلتني يف مجع القرآن الكرمي 
أَنَّ «فقد ثبت يف الصحيح :  املرحلة األوىل يف مجع القرآن الكرمي يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم

بِه  هنه قَد عارضأَبِالقُرآن كُلَّ سنة مرةً، و النيب صلى اهللا عليه وسلم كَانَ يعارِض عليه السالم جِبرِيلَ
امنِ األخري العيتروقد دون الصحابة رضوان اهللا عليهم هذه العرضة األخرية ) 140(احلديث .  م ،
  .الرقاع واألكتاف واللِّخاف والعسب كما حفظها بعضهم يف صدورهم على 

، ملدة  هـ13- 11وميتد عهد خالفته من عام :  املرحلة الثانية يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه 
باملدينة يف شهر  � وتويف � ، حيث بويع باخلالفة قبل دفن جثمان الرسول سنتني وبضعة أشهر
  .  ــه13مجادي اآلخرة سنة 

  مبشورة عمر ) هـ  12سنة (وقد بدأ أبو بكر رضي اهللا عنه مجع القرآن الكرمي يف مصحف واحد  
  
رواه البخاري .  فَأَلْحقْتها في سورتها :، ويف لفظ آخر له ، قال زيد رضي اهللا عنه ) 6/71) (4679(رواه البخاري ) 139(
)7191) (9/74. (  
  ) .8/64 – 6285رواه البخاري ) (140(
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ما كتب أمام  رضي اهللا عنه وبتكليف أيب بكر زيدا بن ثابت رضي اهللا عنهما وكان ال يقبل إال
  .  اب الوحيت، وكان زيد نفسه من كُ وبإمالء منه � الرسول

وكان ال يقبل شيئاً من .  � ، وكان هو من حفاظه يف حياته ما كان حمفوظاً لدى الصحابة) 2(
  :   ن أنه، حىت يتيق املكتوب

  .   ، ومل تنسخ تالوته وأنه مما ثبت يف العرضة األخرية - أ
  .  وذلك بشهادة شاهدين عدلني � مما كتب بني يدي الرسول -ب

   .)احلفظ والكتابة:   املراد بالشاهدين( رمحه اهللاقال احلافظ ابن حجر
أو  � رجالن عدالن يشهدان على أنه كتب بني يدي رسول اهللا : رمحه اهللا العالمة السخاوي قال

  ) 141( . أنه من الوجوه السبعة اليت نزل ا القرآن
نِ«  :  رضي هللا عنه قال علييحاللَّو نيب عمج نلُ مأَو هكْرٍ فَإِنو بأَب فاحصي الْما فراسِ أَجالن ظَمأَع« 

. )142 (  
، فحفظها أبو بكر عنده مدة  قوبلت تلك الصحف اليت مجعها زيد مبا تستحق من عناية فائقةوقد "
،  ، مث حفظتها أم املؤمنني حفصة بنت عمر بعد وفاة والدها ، مث حفظها عمر بعده حىت شهادته حياته

، مث ردها إليها إيفاء بالعهد الذي   ليستنتسخ منها مصاحفه اعتماداً عليها � حىت طلبها منها عثمان
، مث ملا توفيت   حينما ويل املدينة فأبت ، فلم تزل عندها حىت أرسل إليها مروان بن احلكم أعطاها إياه

فبعث  � ، مث طلب من أخيها عبد اهللا بن عمر ، حضر مروان جنازا ــه45رضي اهللا عنها سنة 
  ) 143( ". إليه فأخذها مروان وأمر بإحراقهاا 

وقد كان ترتيب املصحف يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه حسب اآليات كما علمهم رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم ، وقيل على نفس ترتيب مصحف زيد الذي نراه اآلن ، ويف عهد عمر ابن 

يكتبون املصاحف يف عهد عمر  كان بعض الصحابة) هــ 24: هـ  13(اخلطاب رضي اهللا عنه 
 وعلى ترتيب علي ، يحسب أسباب (رضي اهللا عنه على ترتيب ابن مسعود ، وعلى ترتيب أُب

  .رضي اهللا عنهم ) الرتول
  

) . 1/49املصاحف البن أيب داود ) (142) . (بتصرف 21:  19مجع القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين للسندي ) (141(
  ) .بتصرف 22:  21القرآن الكرمي يف عهد اخللفاء الراشدين للسندي  مجع) (143(
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بعد استشهاد  � يبدأ عهد عثمان:  مجع القرآن على عهد عثمان رضي اهللا عنه: املرحلة الثالثة 

، وقد اتسعت  ، حيث بويع باخلالفة بعد دفن عمر بثالث ليال هـ 24:  غرة حمرم عام:   يف � عمر
، وتوسع يف املسجد  ، وحصون كثرية من الروم ففي عهده فتحت الري � الفتوحات يف زمنه

، وطوس وسرخس   ، ونيسابور ، وبالد كثرية من خراسان  ، واصطخر  ، وفتحت األندلس النبوي
،   ، وتفرق املسلمون يف أرجاء البالد اإلسالمية وأقطارها  وكثر العمران  ومرو وبيهق وغريها من البالد

،   ، وكان أهل كل إقليم من أقاليم اإلسالم عهد الناس بالرسول والوحي ، وطال  ونشأ جيل جديد
، فكان بينهم اختالف يف حروف األداء ووجوه  يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة

، أشبه مبا كان بني الصحابة   ، بصورة فتحت باب الشقاق والرتاع يف املسلمني يف أمر القراءة القراءة
) هــ تقريبا 25سنة ( ، بل كان هذا الشقاق أشد ن القرآن نزل على سبعة أحرفقبل أن يعلموا أ

أَنَّ حذَيفَةَ بن اليمان، : بن مالك، حدثَه أَنسِ  ، روى البخاري يف صحيحه عن ابن شهاب الزهري عن
أَفْزع حذَيفَةَ قَدم علَى عثْمانَ وكَانَ يغازِي أَهلَ الشأْمِ في فَتحِ أَرمينِيةَ، وأَذْربِيجانَ مع أَهلِ العراقِ، فَ

فَةُ لذَيفَقَالَ ح ،اَءةري القف مالَفُهتانَاخثْمي : عفُوا فلتخلَ  أَنْ يةَ، قَباُألم هذه رِكأَد ،نِنيماملُؤ ريا أَمي
أَنْ أَرسلي إِلَينا بِالصحف ننسخها في «: الكتابِ اختالَف اليهود والنصارى، فَأَرسلَ عثْمانُ إِلَى حفْصةَ

رن ثُم ،فاحاملَصكا إِلَيهد « نب اللَّه دبعو ،ثَابِت نب ديز رانَ، فَأَمثْمةُ إِلَى عفْصا حبِه لَتسفَأَر ،
 فاحي املَصا فوهخسامٍ فَنشنِ هب احلَارِث ننِ بمحالر دبعاصِ، والع نب يدعسرِ، ويبانُ "الزثْمقَالَ عو ،

لرلالثَّالَثَة نييشالقُر طشٍ، «: هيقُر انسبِل وهبفَاكْت آنالقُر نٍء ميي شف ثَابِت نب ديزو متأَن ملَفْتتإِذَا اخ
انِهِمسلَ بِلزا نمانُ » فَإِنثْمع در ،فاحي املَصف فحوا الصخسى إِذَا نتلُوا حةَ، فَفَعفْصإِلَى ح فحالص

صم أَو يفَةحي كُلِّ صف آنالقُر نم اهوا سبِم رأَموا، وخسا نمم فحصلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمسأَرو ،فح
قرح144( . أَنْ ي (]رِيهقَالَ الزو :وهابالتو وتابي التف ذئمولَفُوا يتاخونَويشالْقُر فْرفَقَالَ الن ، :

ديقَالَ زو ،وتابانَ، فَقَالَ: التثْمإِلَى ع ملَافُهتاخ عففَر ،وهابشٍ: التيقُر انسبِل هفَإِن ،وتابالت وهباكْت[  .
)145 (  

  
   . )6/183 – 4987البخاري ) (144(
  .، وغريمها ) 5/284 – 3104(، والترمذي يف السنن بسند صحيح  88/ 1داود املصاحف أليب بكر بن أيب ) (145(
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وبعد أن مت ألمري املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه وأد هذه الفتنة العمياء ، وكتب الصحابة برعاية 
مث أمسك  -مرتبةً على األسلوب الذي نراه اآلن  –هذه اللجنة املؤمتنة ستة مصاحف على الراجح 

وأرسل عثمان رضي اهللا عنه أربعة ) املدين العام ، واملدين اخلاص وهو املصحف اإلمام( عنده مصحفني
، وأرسل مع كل مصحف قارئًا ليكون   ، والبصرة ، والشام والكوفة مكة مصاحف ألربعة أمصار

اهللا  الرسم مالئما لقراءة هذا املصر ، والقارئ  معلما ناطقًا متقنا هلذه القراءة كما تلقاها عن رسول
  :، ورحم اهللا اإلمام الشاطيب الذي خلّص ذلك كله يف عقيلة أتراب القصائد فقال  �

هرِضعرِيلَ يلَى جِبامٍ عكُلَّ عا... ونِ قَريتضرامٍ عع ريلَ آخقو  

  خِسراـكَذَّاب في زمنِ الصديقِ إذْ ... إِنَّ الْيمامةَ أَهواها مسيلمةُ الْـ

هعرصانَ مح يددأْسٍ شب دعبا... ورعتساِء ملَى الْقُرأْساً عكَانَ بو  

 ـقُراِء فَادرِك الْقُرآنَ مستطرا... نادى أَبا بكْرٍ الْفَاروق خفْت علَى الْـ
 ن ثَابِت الْعدلَ الرضى نظَرازيد ب... فَأَجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا

هعمجاِهللا ي نوبِع يهف ا... فَقَامرهي بمِ الَّذزالْحو الْجِدحِ وصبِالن 
لَه متتى استح هِهجكُلِّ أَو نرا... مهتا اشا كَملْيالْع ةعبالس فربِاَألح  

 فحالص كسإِلَى الْـفَأَم ثُم يقدا... الصرمى الْعا قَضا لَمهلَموقِ أَسـفَار 
  ـقراُء فَاعتزلُوا في أَحرف زمرا... وعند حفْصةَ كَانت بعد فَاختلَف الْـ

مهداهشم ماهزغضِ معي بكَانَ فو ... هِملْفي خأَى ففَةٌ فَرذَياحربع 
وراً فَقَالَ لَهذْعانَ مثْماَء عا... فَجرشالْب رِكطُوا فَأَدلخأَنْ ي افأَخ  

تعمي جاالُولَى الَّت فحالص رضحتا... فَاسفَرن هشيقُر نمداً ويز صخو 
  بِه إِنزالُه انتشراعلَى الرسولِ ... علَى لسان قُريشٍ فَاكْتبوه كَما

هتابتى كوها يكَم وهدرا ... فَججِرتحقْطٌ فَيالَ نكْلٌ وش يها فم  

 كُوف وشامٍ وبصرٍ تمُأل البصرا... وسار في نسخٍ منها مع الْمدنِي
  بِها نسخ في نشرِها قُطَرا ضاعت... وقيلَ مكَّةَ والْبحرينِ مع يمنٍ 

قيل إن هذه املصاحف كتبت على أوراق ، وسبحان اهللا فقد ضاعت كل هذه املصاحف األصول ، 
وحفظ اهللا القرآن يف السطور والصدور بضبطه ونطقه وأحكامه ، نسأل اهللا أن جيعلنا من أهل القرآن 

  .التوفيق الذين هم أهل اهللا وخاصته ، واهللا أعلم ، وباهللا 
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قراءة : " )هـ 179ت ( ما معنى قول اإلمام مالك رضي اهللا عنه  - 52
؟ وما سبب كثرة الطرق واألوجه للقراءات " سنة )هـ 169ت( نافع

  والروايات المتواترة ؟
نقول وباهللا التوفيق ، كانت البداية عندما تلقى الصحابة عن سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

بعضهم حبرف ، وبعضهم بأكثر ، حدثت الواقعة الشهرية بني عمر ابن اخلطاب وهشام بن وأقرأ 
  :حكيم بن حزام قَالَ عمر رضي اهللا عنه 

تعمس امشه نيمِ بكنِ حامٍ بزأُ حقْرةَ يورس قَانلَى الْفُررِ عا غَيا مهؤكَانَ أَقْرولُ وسر لَّى اللَّهص اللَّه 
هلَيع لَّمسا وأَنِيهأَقْر تدكلَ أَنْ وجأَع هلَيع ثُم هلْتهى أَمتح فرصان ثُم هتبلَب هائبِرِد فَجِئْت ولَ بِهسر 
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو ي فَقُلْتإِن تعمذَا سأُ هقْرلَى يرِ عا غَيا منِيهأْتي فَقَالَ أَقْرل لْهسأَر قَالَ ثُم لَه 
 سبعة علَى أُنزِلَ الْقُرآنَ إِنَّ أُنزِلَت هكَذَا فَقَالَ فَقَرأْت اقْرأْ لي قَالَ ثُم أُنزِلَت هكَذَا قَالَ فَقَرأَ اقْرأْ

فرُءوا أَحفَاقْر هنا مم رسي146(ت . (  
، وهذا ما جعل شيخنا ) 147( هــ مع الطلقاء 8، وهو صحايب جليل أسلم هو وأبوه عام الفتح  

عبد الصبور شاهني رمحه اهللا يرجح مبا فتح اهللا عليه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ /العالمة د
الل آخر على حرف واحد أكثر من إحدى وعشرين سنة ، مث نزل القرآن بباقي األحرف السبعة خ

؛ إذ يستحيل أن )  هــ 9وحدد ذلك سنة (عامني من حياته صلى اهللا عليه وسلم ؛ ختفيفًا على أمته 
يكون أمر عظيم كرتول األحرف السبعة خافيا على عمر ابن اخلطاب الذي كان يتابع الوحي يوما 

، قلت وهذا معىن  حال كون صحايب جليل جديد عاملًا ذا احلدث اجللل) 148(يوما وساعةً ساعة 
نعم ؛ أي أن : قيلَ لَه قراَءةُ نافعٍ ؟ قَالَ  . قراءة أهل املدينة سنةٌ: قول اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا 

وقرأ به بعد  ، أكثر قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت على احلرف الذي اختاره اإلمام نافع املدين
، ولنا على ذلك أدلة كثرية منها  )و شيخ اإلمام مالك ، قرأ عليه مالك وأقرأه املوطأواإلمام نافع ه( ذلك واشتهر به

أَنّه سأَلَ عائشةَ رضي اللَّه عنها، زوج النّبِيِّ : عنهعن عروةَ بن الزبري رضي اهللا  ما ثبت يف الصحيح
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :لَهقَو تأَيأَر :)أَسيتى إِذَا اسّتوا حبّكُذ قَد مهّوا أَنّظَنلُ وسّالر (وا؟ قَالَتبكُذ أَو:  

  
)146( يححص  ارِيخالْب اهور)6/2541) (6537(، ) 4/1923) (4754(، ) 4/1909) (4706(، ) 2/851) (2287 ( ،
)7111) (6/2744 ( ملسمو ،)818) (1/560( .  
  ) .3/44 للذهيب سري أعالم النبالء() 147(
، وقد أشار إىل هذا رمحه اهللا يف مكاملة عندما زرته يف بيته  )81،  80تاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهني رمحه اهللا ( )148(

م تقريبا ، وقال إنه كان يتمايل طربا يف مكتبته عندما فتح اهللا عليه ذا الكشف الذي مل يسبق إليه ، فلما سألته قال اقرأ  2006
  .الكتاب وأنت تعرف ، رمحه اهللا رمحة واسعة 
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»مهمقَو مهلْ كَذَّبب « ،فَقُلْت :بِالظَّنِّ، فَقَالَت وا همو ،موهكَذَّب مهموا أَنَّ قَوقَنيتاس لَقَد اللَّها «: وي
كوا بِذَلقَنيتاس ةُ لَقَدّيرع «قُلْت ، :وا، قَالَتبكُذ ا أَولَّهفَلَع " : كذَل ّظُنلُ تسّكُنِ الرت لَم ،اذَ اللَّهعم

هم أَتباع الرّسلِ، الَّذين آمنوا بِربِّهِم وصدّقُوهم، وطَالَ علَيهِم البالَُء، : ربِّها، وأَمّا هذه اآليةُ، قَالَتبِ
نَّ أَتباعهم كَذَّبوهم، واستأْخر عنهم النّصر، حتّى إِذَا استيأَست ممّن كَذَّبهم من قَومهِم، وظَنّوا أَ

 اللَّه رصن ماَءهقراءة   م املؤمنني السيدة عائشة رضي اهللا عنهاأ قلت فقد أنكرت )149( " .ج
، بتخفيف الذال )) وظَنّوا أَنّهم قَد كُذبوا((: الكوفيني وأيب جعفر يف آخر سورة يوسف عليه السالم 

وهذا واضح الداللة ؛ ألا رضي اهللا عنها كانت من أعلم هذه األمة وأقرا بل وأحبها إىل قلب النيب 
صلى اهللا عليه وسلم ، فكيف ختفى عليها هذه القراءة ذا احلرف ، الذي أقرأ به النيب صلى اهللا عليه 

ليه وسلم مباشرة يف آخر عامني وسلم به عددا من أصحابه ، فلعلها مل تسمعها من فم النيب صلى اهللا ع
أو مسعتها ونسيت ، فاهللا أعلم ، ويبقى أن نعرف علة هذه القراءة اليت أنكرا أم املؤمنني رضي اهللا 

ى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن الضمائر كلها ترجع إىل املرسل إليهم ، أي وظن وِرعنها ، 
النبوة وفيما يوعدون به من مل يؤمن من العقاب ،  املرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوا من

لو رحلْت يف هذه املسألة : وكان حاضرا  -وحكي أن سعيد بن جبري ملا أجاب بذلك قال الضحاك 
   )150(.  إىل اليمن كان قليال

 من تأليفهم ، وإمنافقط ، وليست إن أصحاب القراءات اشتهروا ا  وأما عن كثرة الطرق فنقول
وا خيتارون هذه الطرق األدائية بناًء على ما تلقوه من شيوخهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كان

، ) نافع وأبوجعفر(، املدنيان ) املدينة ومكة والبصرة والشام والكوفة(وهم قراء عشرة ألمصار مخسة 
عاصم (لكوفيون ، وا) ابن عامر(،  والشامي ) أبو عمرو ويعقوب(، والبصريان ) ابن كثري(واملكي 

، ولكل قارئ تالميذ كثريون ، لكن أفضلهم وأتقنهم راويان لكل ) ومحزة والكسائي وخلف العاشر
ابن وردان وابن مجاز عن أيب (، ) قالون وورش عن نافع: (قارئ ، فيكون جمموع الروايات عشرين 

ويس وروح عن ر(، ) الدوري والسوسي عن أيب عمرو(، ) البزي وقنبل عن ابن كثري(، ) جعفر
  )خلف وخالد عن محزة(، ) شعبة وحفص عن عاصم(، ) وابن ذَكْوانَ عن ابن عامرهشام (، ) يعقوب

  
  ) .4/150) (3389(رواه البخاري  )149(
  ) .2/58املهذب للدكتور حممد سامل حميسن رمحه اهللا ) (150(
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، وقد أقرأ النيب صلى ) إسحاق وإدريس عن خلف العاشر(، ) أبو احلارث والدوري عن الكسائي(، 
اهللا عليه وسلم أصحابه باختيارات أقرءوا ا التابعني ، ولكل شيخ أن يقرئ طالبه باالختيار الذي 

وقد  يتناسب مع مستواه واجتهاده وطلبه ، وهكذا تعددت الطرق ، ونقلت بأمانة عن كل راو ،
  اشترط األئمة شروطًا ثالثة

  :لقبول القراءة مجعها ابن اجلزري رمحه اهللا يف قوله 

  وكَانَِ للرّسمِ احتماالً يحوِي... فَكُلُّ ما وافَق وجه نحوِ  
  فَهذه الثَّالثَةُ اَألركَانُ... وصحّ إسناداً هو الْقُرآنُ  
  شذُوذَه لَو أنّه في السّبعة... ن أَثْبِت َوحيثُماَ يختلُّ ركْ 

ملا اجتمع رأى أهل األمصار على اختيار القراء العشرة :قال العالمة الشيخ الضباع رمحه اهللا 
 .املشهورين وأخذوا ىف تلقى قراءام طبقة بعد طبقة إىل أن دونوها بالتأليف

إىل صاحبها مع تعيني ناقليها عنه طبقة بعد طبقة وملا كان من واجب كل مؤلف أن ينسب كل قراءة 
حتقيقا لصحة سندها وعلوه ولألمن من الوقوع ىف التركيب، فبتعيني الناقلني تعددت فروعهم إىل كل 
مؤلف وبتكرار الفروع ىف التآليف تعددت الطرق حىت بلغت على ما ىف الكتب الىت آل األمر ىف أخذ 

وهى تسعون كتابا ذكرها ابن اجلزرى ىف نشره زهاء عشرة آالف القراءات منها ىف العصور الوسطى 
املشهورة " حرز األماين ووجه التهاين"، فاختار اإلمام الشاطيب من خالل منظومته ) 151(.   طريق

بالشاطبية أربعة عشر طريقًا للرواة األربعة عشر ، لكل راوٍ طريق ، واختار اإلمام ابن اجلزري يف 
راء أيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر ، لكل راو طريق ، إال أنه زاد إلدريس الدرة سبعة طرق للق

طريقًا ، وأما طيبة النشر فقد ضمن فيها اإلمام ابن اجلزري رمحه اهللا مثانني وتسعمائة طريقًا أسند ا 
. القراءت العشر من سبعة وثالثني كتابا قرأ مبضمنها ، فضال عن كتب أخرى نقل عنها فوائد أدائية 

  .وباهللا التوفيق 
أمر اهللا جل  - صلى اهللا عليه وسلم -لماذا لم يتمثل سيدنا محمد  - 53

اعرابها فعل أمر ، هذا ) اقرأ( جالله بتعليم القرأن و مات أميا رغم كلمة
  سؤال طُرِح ألخت في الجامعة؟

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه . بسم اهللا الرمحن الرحيم 
، )) اقرأ((فإن اإلسالم دين العلم ، وأول كلمة نزلت من القرآن على الصحيح ... أمجعني ، وبعد 

  ي كتاب فتح أ - إن كان باحثا عن احلق  -لكن بغض النظر عن دين السائل ومذهبه ، ليت السائل 
  
  . )مع زيادة يسرية يف أوهلا 10مقدمة الطيبة للعالمة الزعيب ص) (151(
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 يف إعراب القرآن وتفسريه لريى ما إعراب هذه اآلية الكرمية ، وما تفسريها ؟ 
  ))اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق((إعراب اآلية : أوال 

تقديره أنت وباسم متعلق مبحذوف حال من ضمري فعل أمر مبين على السكون وفاعله مستتر ) اقرأ( 
الباء زائدة واملعىن اقرأ : الفاعل أي مفتتحا، وأعرا ابن خالويه زائدة تابعا يف ذلك أليب عبيدة قال

واملعىن على زيادة الباء » سود احملاجر ال يقرأن بالسور«: اسم ربك كما قال سبح اسم ربك وأنشد
وال «: النحاة مواضع زيادة الباء ومنها يف املفعول به حنو قوله تعاىلأي ال يقرأن السور، وقد ذكر 

لُكَةهّإِلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيت» «لَةخّبِجِذْعِ الن كزِّي إِلَيهوقول أيب الطيب» و:  
   لوال خماطبيت إياك مل ترين... نين رجل أكفى جبسمي حنوال 
البداية بامسه يف كل شيء كما قال تعاىل بسم اهللا الرمحن الرحيم فعلى وقيل دخلت الباء لتنبه على 

هذا جيوز أن يكون حاال أي مبتدئا باسم ربك والذي نعت للرب وهو يف حمل جر ومجلة خلق ال حمل 
 ) 152( .هلا ألا صلة الذي والضمري فيه يعود على الذي 

  ))الَّذي خلَقاقْرأْ بِاسمِ ربك ((تفسري اآلية : ثانيا 
الَّذي خلَق ألن الكفار  :وإمنا قال عز وجلّ. اذكر امسه مستفتحا به قراءتك: املعىن: قال املفسرون

دم : مجع علقة، والعلقة :والعلق. ابن آدم: واإلنسان هاهنا. كانوا يعلمون أنه اخلالق دون أصنامهم
ملا كان اإلنسان يف : ا مبا مترّ به ، قال الفراءمسيت علقة لرطوبتها وتعلُّقه: وقيل. جامد) 153( عبيط

  ) 154( .ع العلق مع مشاكلة رؤوس اآلياتمعىن اجلمع مج
 : مث بني سبحانه أن اإلنسان نوعان والعلم نوعان

إنسان يتعلم بأسباب ومنها القلم ، يستخدمه يف الكتابة ، واملقصود سائر البشر ، فقال  :النوع األول 
  ))4(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ  )3(اقْرأْ وربّك الْأَكْرم : ((سبحانه 

 علَّم: ((إنسان يعلمه اهللا بال أسباب ، وهو سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم فقال  :، والنوع الثاين 
 لَمعي سانَ ما لَمويف آية أخرى يقول اهللا سبحانه حلبيبه صلى اهللا عليه وسلم ) 5(الْإِن : لَ اللَّهزأَنو

  ، ) النساء 113)) (علَيك الْكتاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيما
  
  )2/21أي طري كما قال اخلليل يف العني ( )153( ) .529:  528/  10،  6/99القرآن حميي الدين درويش  إعراب( )152( 
  ).4/466زاد املسري البن اجلوزي ( )154( 
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وهذا يلفت أنظارنا إىل قول شيوخنا حفظهم اهللا يف قصة نوح عليه السالم عندما أراد أن يبحر 
باهللا، : بِسمِ اللَّه أي: قوله تعاىل: قال الزجاج ))ومرساها بسم اهللا جمراها((بالسفينة دون أسباب 

باهللا : ومن قرأ بضم امليمني، فاملعىن. أنه أمرهم أن يسمّوا يف وقت جريها ووقت استقرارها: واملعىن
. إِقرارها: باهللا يكون جريها، وباهللا يقع إِرساؤها، أي: ومن فتحهما، فاملعىن. إِجراؤها، وباهللا إرساؤها

أجراها اُهللا جمرى، ومن : أراد» مجراها«من ضم امليم يف : ومسعت شيخنا أبا منصور اللغوي يقول
وإذا . بسم اهللا، فجرت: كان إِذا أراد أن جتري، قال: وقال الضحاك. جرت مجرى: فتحها، أراد

  ) 155( .بسم اهللا، فرست :أراد أن ترسي، قال
 )فيها(أو اهلاء ) اركبوا(حال من الواو ) اهللا جمراها ومرساها بسم(وأما اإلعراب فإن اجلملة االمسية 

أي اركبوا فيها مسمني اهللا أو قائلني باسم اهللا ومرساها عطف على جمراها ومها مصدران ميميان 
األول من جرى ولذلك جاء جمرى والثاين من أرسى ولذلك جاء مرسى بضم امليم وقرىء االثنان 

ميان أيضا، وجيوز أن يكونا امسني للزمان أو املكان أي وقت جرياا بالضم على أما مصدران مي
فإذا  )156(وارسائها وبسم اهللا حال أي متربكني باسم اهللا ويتعلق الظرفان ذا احملذوف ا هــ 

كان إحبار السفينة بال أسباب أفيصعب على مسبب األسباب أن يسهل القراءة على رسول اهللا صلى 
 أسباب ، إن اهللا على كل شيء قدير ، مث من قال إن القراءة يشترط فيها النظر إىل اهللا عليه وسلم بال

وقَرأْت القرآن عن ظهر قلْبٍ أو نظرت فيه،  :قرأ((كتاب مكتوب ، قال اخلليل ابن أمحد الفراهيدي 
ء عابد ورجل قارى. وقَرأ فالن قراءةً حسنة، فالقرآن مقروء، وأنا قارىء: هكذا يقال إىل أن قال 

، ويكفينا يف هذا املقام ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي ) 157()) ناسك وفعله التّقري والقراءة
كَانَ : قَالَ] 16: القيامة[} الَ تحرِّك بِه لسانك لتعجلَ بِه{: اهللا عنهماعنِ ابنِ عبّاسٍ في قَوله تعالَى

: فَقَالَ ابن عبّاسٍ -اُهللا علَيه وسلَّم يعالج من التّنزِيلِ شدّةً، وكَانَ ممّا يحرِّك شفَتيه رسولُ اللَّه صلَّى 
يدعقَالَ سا، ومرِّكُهحي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسا كَانَ ركَم ا لَكُممرِّكُها أُحفَأَن :ا أُحا أَنمرِّكُه

 هيفَتش كّرا، فَحمرِّكُهحاسٍ يّبع ناب تأَيا رالَى -كَمعت لَ اللَّهزإِنَّ {: فَأَن لَ بِهجعتل كانسل بِه كرحالَ ت
هآنقُرو هعما جنلَيقَالَ] 17: القيامة] {ع :أَهقْرتو رِكدي صف لَك هعمج :}هآنقُر بِعفَات اهأْنالقيامة] {فَإِذَا قَر :

18[  
  .  )4/356اعراب القرآن () 156( ) .2/375زاد املسري () 155(
  )1/129(وراجع لسان العرب  ،) (5/204العني () 157(
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إِنَّ علَينا أَنْ تقْرأَه، فَكَانَ رسولُ اللَّه ثُم  [19: القيامة[} ثُم إِنَّ علَينا بيانه{: فَاستمع لَه وأَنصت: قَالَ
بِيالن أَهرِيلُ قَرجِب طَلَقفَإِذَا ان عمترِيلُ اسجِب اهإِذَا أَت كذَل دعب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هلَيلَّى اُهللا عص 

 أَها قَركَم لَّمسا حىت موته ، وبذلك يتأكد لن . )158( .وا أن احلبيب صلى اهللا عليه وسلم ، ظل أمي
وأميته كل اخللق نقص ، وأميته صلى اهللا عليه وسلم شرف وكمال ؛ ألن اهللا سبحانه قد أقام به 
احلجة على أساطني البالغة وأرباب الفصاحة يف عصره ويف كل العصور وإىل أن يرفع القرآن من 

 عليه وسلم القرآن الكرمي ، كما كانت معجزة موسى عليه الصدور ، فمعجزته األوىل صلى اهللا
السالم اآليات التسع وسط قوم برعوا يف السحر ، ومعجزة املسيح عليه السالم إبراء األكمه 
واألبرص وإحياء املوتى بإذن اهللا وسط قوم برعوا يف الطب ، وأما البيئة اليت نشأ فيها رسول اهللا صلى 

عكاظ (ت يف قمة الفصاحة والبالغة والبيان ، وكانوا يقيمون أسواقًا للشعر اهللا عليه وسلم فقد كان
وكانت املرأة ترضع صغريها اللغة مع اللنب ، فقد كانوا فصحاء بالسليقة فجاءت  )ومجنة وذي املَجاز

قني معجزته صلى اهللا عليه وسلم لتتناسب مع قومه بل ومتتد عرب العصور ؛ الن معجزات األنبياء الساب
كانت خرقا للعادة يف عصر كل نيب منهم ؛ الم بعثوا إىل أمم بعينها ، وليس للناس كافة كدعوة 

ما من اَألنبِياِء «: قَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : احلبيب صلى اهللا عليه وسلم ،عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ
ا مم يطإِلَّا أُع بِيو أَنْ أَكُونَ نجفَأَر ،إِلَي اللَّه اهحا أَويحو يتي أُوتا كَانَ الَّذمإِنو ،رشالب هلَيع نآم ثْله

ةاميالق موا يابِعت مهوقال صلى اهللا عليه وسلم) 159. (» أَكْثَر ، : " اِء بِِستبِيلَى الْأَنع لْتفُض :
وج يتطا، أُعجِدسما وورطَه ضالْأَر يل لَتعجو ،مائنالْغ يل لَّتأُحبِ، وعبِالر ترصنمِ، والْكَل عام

  ،  )160(  ."وأُرسلْت إِلَى الْخلْقِ كَافَّةً، وختم بِي النبِيونَ
الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي : ((يف كتابه فقال  - سبحانه -وهذا ما وضحه رب العاملني 

ويحلُّ لَهم يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ 
لَيع مرحيو اتبالطَّي وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِم

ولُ قُلْ يا أَيها الناس إِني رس *وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ 
 كُمإِلَي وااللَّهنفَآم يتمييِي وحي وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَرو اتاومالس لْكم ي لَها الَّذيعمج ِاللَّه هولسرو  

  
  )448/ 1/330(، ومسلم ) 5- 1/8(رواه البخاري  )158(
  )152( )1/134(ومسلم ، ) 4981) (6/182(رواه البخاري ) 159(
  )523) (1/371(رواه مسلم ) 160(
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نسأل اهللا أن جيعلنا  )األعراف 158،  157 ( النبِي الْأُمي الَّذي يؤمن بِاللَّه وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ
 واهللا أعلم  .من املفلحني املهتدين ، وصلّ اللهم وسلّم وبارك على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني 

 )161( .  

لو أقرأ شيخ مجاز طالبا، فقرأ عليه ختمة كاملة وصحح له أخطاءه،  - 54
ولكن لما اختبره في األحكام نظريا وجده غير متقن، فهل يحق له أن يجيزه 

فهل يوجد من أهل العلم من أنكر اإلجازة  بالقراءة فقط دون اإلقراء؟
إنكار هذا النوع من اإلجازة بحجة هل يصح : وبعبارة أخرى ، بالقراءة فقط

  أنها ال توجد عندهم؟: أنها لم توجد عند األوائل؟ وهل صحيح
احلمد هللا رب العاملني الرمحن خلق اإلنسان علمه البيان ، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا   

   ... صلى اهللا عليه وسلم القائل خريكم من تعلم القرآن وعلمه ، وبعد
عادة القراء املتقنني قدميا وحديثا أن يتلقوا القرآن الكرمي مشافهة عرضا ومساعا مع التدقيق فقد جرت 

والتصحيح ؛ حىت يصلوا إىل درجة اإلتقان مع معرفة أصول وقواعد هامة ال تنفك عن هذا العلم ، 
  :وقد عرب عن هذا اإلمام ابن اجلزري يف مقدمته فقال 

 مّقَدم هذإِنَّ ه دعبو ه ...هلَمعأَنْ ي هلَى قَارِئا عيمف 
 مّتحم هِملَيع اجِبوا ... إذْ ولَمعالً أَنْ يّوعِ أَورّلَ الشقَب 

 فَاتّالصو وفرالْح ارِجخم ...اتحِ اللُّغظُوا بِأَفْصلْفيل 
 فاقاملَوو وِيدجّرِّرِي التحي... ما الَّذمو فاحي املَصف مّسر 

   ا ،ه: ـوتاِء أُنثَى مل تكن تكتب ب. ..من كُلِّ مقْطُوعٍ وموصولٍ بِها 
   : وبناًءا عليه أقول وباهللا التوفيق

إجازة القراءة فقط مل أمسع ا ال عند السلف وال اخللف ، وبعض الشيوخ يقولون بإجازة القرآن 
مور ما أنزل اهللا ا من سلطان ، وإن دلت على شيء فإمنا تدل على رواية ومساعا ، وكل هذه أ

تساهل الشيوخ يف هذا الشأن ؛ مما أدى إىل ظهور جيل من القراء غري املتقنني فضلوا وأضلوا 
كثريا وضلوا عن سواء السبيل ، فضال عن تساهل كثري من الشيوخ يف إجازة القراءة واإلقراء 

  . إال اهللا ، فإىل اهللا املشتكى اأو غريها من النوايا اليت ال يعلمه املال بنية التشجيع أو مجع
  
  ) .12س  جامعة الدرة املضية -سلسلة األسئلة والفتاوى العلمية إلمساعيل الشرقاوي ) (161(
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أن القرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد على مر العصور واألزمان الذي حفظ يف السطور  ويكفينا  
 : وأداًء ، وقدميا قالواوالصدور ، رمسا 

 يكن عن الزيغ والتصحيف يف حرم... من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة 
  ، فعلمه عند أهل العلم كالعدم... ومن يك آخذا للعلم من صحف 

  ابهوه صؤطَخ بلَغَفَقَد  ... ابهتك هملْع انَكَ نم : وقالوا
فأقول من ذا الذي مل ينكر هذا من أهل العلم  وأما سؤالك عن من أنكر هذا من أهل العلم ،

املعاصرين ، هذا جبل اإلقراء العالمة أمين سويد لو سألتموه أو غريه فال أظن أنك ستجد من خيالف 
هذا القول إال أن يكون شيخا متساهال ، أقول نعم إجازة القراءة فقط ال قيمة هلا ، ومل ترد عن أحد 

  ) 162( . من السلف الصاحل ، واهللا أعلم
55-�+ ا)*(% وا)'&�%" آ"!  ��ل ��� ا���ة وا���ات �� ��,-  ؟"�

 ... احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني ، أما بعد

فإن العلم أربح املكاسب وأرفع املراتب وأنصح املناقب وهو حرفة أهل اهلمم من األمم وحنلة أهل 
من السلف مل يتقلد سلكه إال جيد ماجد ومل يتوشح برده إال كل طالب ىف العلوم جماهد الشرف 

ومل يستحق إمسه اال الواحد الفذ يأتى ىف الزمان بعد الواحد ولذا جتد أن أهل العلم من األمم 
وأما اليوم فحدث وال حرج عن . املاضية كانوا يتنافسون ىف إقتنائه ويتصافنون ىف عاىف إنائة 

اعة العلم ودروسة وأفول أقماره ومشوسة فيقبض العلم مبوت العلماء كما قال سيد االنبياء إض
صرب على  :والصرب الذي نعنيه حبس لنفس على طاعة اهللا ، والصرب أنواع  )العلم للشريشي(

 : طاعة اهللا ، عن معصية اهللا ، على قضاء اهللا ، قال عمر رضي اهللا عنه

بالصرب أدركنا حسن العيش ا هــ ، فالعلم ال يؤخذ باالستعجال ، وال ينال العلم براحة اجلسم 
   اليت ا نرتقي لطريق اجلنان ، أول كلمة قاهلا اخلضر عليه السالم الدرجة األوىل، فالصرب هو 
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  ، أكثر طالب العلم ال يصربون ، فبم"قَالَ إِنك لَن تستطيع معي صبرا" : " ملوسى عليه السالم

أجاب موسى عليه السالم ؟ انظروا إىل األدب الرفيع ، رغم أن موسى يف درجة أعلى ؛ إذ هو من 
،  )69الكهف ) " (صابِرا ولَا أَعصي لَك أَمراقَالَ ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّه "أويل العزم من الرسل ، 

وهم حممد صلى اهللا عليه وسلم  ) (35 األحقاف) (فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ(هكذا 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي عليهم صلوات اهللا وسالمه كما يف آييت األحزاب 

بل يبتلى مث ميكن : م الشافعي رمحه اهللا أيبتلى املرء أوال أم ميكن له ، فقال والشورى ، وسئل اإلما
 ))إِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماو(( له ، نعم ، والدليل

  . )124البقرة (

 التوت حريرايصبح ورق ... بالصرب وإن كان مريرا 
 والبيض املكنون طيورا... وتصري األشواك زهورا 
 واشكر يأت اخلري وفريا... فاصرب جتمع كل مجيل 

  ) تاج الدين نوفل حفظه اهللا/د( جتين جنات وحريرا... واغزل ثوب الصرب نضريا 
ملعاين ودالالت التدبر أفال يتدبرون القرآن ، التدبر غري التفسري، التفسري معرفة ا :الدرجة الثانية 

األلفاظ ، التدبر أمسى وأعظم ، التدبر إعادة النظر يف اآلية مرة بعد مرة الستخالص الفوائد 
 .)82النساء ()) أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثريا (( :والعرب

 ، نقول لألسف )24حممد صلى اهللا عليه وسلم ) ((يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاأَفَلَا  ((
مع اعتذارنا (منهج التعليم اليوم عند أكثر الشيوخ قراءة جمردة وال فهم وال تدبر يف اآليات  إن

زمة ، أزمة األمة حلها مع وليس هذا خمرج األمة من األ )لبعضهم لكثرة مشاغلهم جزاهم اهللا خريا
أهل القرآن ، ولو بتدبر آية يف كل جزء ، ولكن ليت شعري كيف يعلمون الناس التدبر 
وأكثرهم فاقدوا علوم التدبر ، وفاد الشيء ال يعطيه ، وفاقد الشيء ال يعطيه ، وهذا هو منهجنا 

رمبا يأخذ الطالب ، ختريج طالب يفهمون ويتدبرون ويصربون ويتأدبون مع كل من خيالفهم ، 
كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك (()) : ؛ فعلَّةُ إنزال القرآن التدبر) هو ورزقه(سنة أو أكثر يف اخلتمة 

) أفال يتدبرون القرآن(حىت إن آييت التدبر ) 29ص سورة )) (ليدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ
ء وحممد صلى اهللا عليه وسلم ملشحونتان بكثري من العلوم يف علم الوقف ، يف علم يف سورة النسا
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 . إخل.........العقيدة ، يف علم املنطق يف علم اللغة ، يف علم النحو والصرف 
كل الكتب حتتوي صحفًا ، وأما القرآن وحده فهو صحف حتتوي كتبا ، كتبا يف اللغة ، يف 

يف العبادة ، يف املعاملة ، يف القصص ، يف األخالق ، يف السير ، يف العرب ، العقيدة ، يف الفقه ، 
 (فيها كُتب قَيمةٌ. رسولٌ من اللَّه يتلُو صحفًا مطَهرةً  : (ألنه كالم رب العاملني ، قال اهللا سبحانه

  ).38األنعام ) ()ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء(( ) .3،  2البينة )
يف القرآن ) أئمة(وقد وردت كلمة  ، وبالصرب واليقني تنالُ اِإلمامةُ يف الدين ، الدرجة الثالثة اليقني

  )41 وثان القصص 12التوبة (أئمة الضاللة يف موضعان  : الكرمي يف مخسة مواضع
  )5 وأول القصص 73األنبياء (أئمة اهلداية  يف موضعانو

وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا (() : 24(معامل الطريق ألئمة اهلداية ففي آية السجدة وموضع يف 
 . ))لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ

 . ا صربوا وأيقنوا بآيات اهللا جعلنا منهم أئمةمظرفية حينية شرطية أي لَ) = لَمّا(
والكسائي ورويس لما بكسر الالم فهي الم تعليل ، أي جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وقرأ محزة 

  .ألم صربوا وأيقنوا بآيات اهللا
هذا منهجنا وطريقنا الذي نسأل اهللا أن يثبتنا عليه حىت نلقاه ، ولعل ابن مسعود فقُه احلكمة 

الصرب نصف واليقني النصف الباقي أي أن  "الصرب نصف اإلميان ، واليقني اإلميان كله"  : فقال
من صلَّى الْعشاَء في جماعة فَكَأَنما قَام نِصف اللَّيلِ، ((كما يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 

لَ كُلَّهلَّى اللَّيا صمفَكَأَن ةاعمي جف حبلَّى الصص نممجاعة أي أن صالة العشاء يف   )163(. )) و
  .ن صالة الفجر تعدل النصف الباقي تعدل قيام نصف الليل ، وأ

وقد أمجلت القول من قبل يف كيفية التعامل مع القرآن الكرمي يف ثالثة أمور ، األول ويكون قبل 
الشروع يف التالوة ، وهو اإلخالص هللا تعاىل ، الثاين ويكون أثناء التالوة ، وهو التدبر ، الثالث 

واهللا أعلم ، وباهللا  لتالوة ، وهو العمل ، فنسأل اهللا اإلخالص والتدبر والعمل ،ويكون بعد ا
  .) 164( التوفيق

 
  .)1/454-656( رواه مسلم )163(
  .)جامعة الدرة املضية /4سلسلة األسئلة والفتاوى العلمية إلمساعيل الشرقاوي س ( )164(
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احلمد هللا ، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه . بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 ... وبعد وسلم ،

فقد جرت العادة عند أئمة القرآن قدميا أن يفردوا القراءات قبل أن جيمعوا كما قال اإلمام ابن 
وكَانوا يقْرُءونَ علَى الشّيخِ الْواحد الْعدّةَ من الرِّوايات  " :يف النشر  -رمحه اهللا  -اجلزري 

ختمة بِرِواية لَا يجمعونَ رِوايةً إِلَى غَيرِها، وهذَا الَّذي كَانَ علَيه الصّدر والْكَثري من الْقراَءات كُلُّ 
هذَليِّ، ومن الْأَوّلُ، ومن بعدهم إِلَى أَثْناِء الْمائَة الْخامسة عصرِ الدّانِيِّ وابنِ شيطَا الْأَهوازِيِّ والْ

هدعبعكَانَ با وانِنمإِلَى ز ّرمتاسو ةداحالْو ةمتي الْخف اَءاترالْق عمج رظَه قْتالْو كذَل نفَم م ض
هلَيع ّقَرتي اسالَّذ ّنلَكو هلَيع لَفّةُ السادع كُنت لَم هّثُ إِنيح نم كذَل هكْري ةّمالْأَئ  ولُ همالْع

  .الْأَخذُ بِه والتّقْرِير علَيه وتلَقّيه بِالْقَبولِ
 نم دأَح كُني لَمو ،ادرفانالي وّقرّالت ةعرس دقَصمِ والْهِم ورفُت كإِلَى ذَل ماهعا دمّإِنوخِ ويّالش

قراَءات وأَتقَن معرِفَةَ الطُّرقِ والرِّوايات، وقَرأَ لكُلِّ قَارِئٍ ختمةً علَى يسمح بِه إِلَّا لمن أَفْرد الْ
ما أَحسب إِلَّا حدة، ولَم يسمح أَحد بِقراَءة قَارِئٍ من الْأَئمّة السّبعة، أَوِ الْعشرة في ختمة واحدة في

هذي هف ّلَى الشاَءةَ عرالْق ادا أَرّبِيِّ لَماطّالش رهص رِيرّالَ الضى إِنَّ الْكَمّتح ةرّأَختارِ الْمصبِيِّ الْأَعاط
ابنِ كَثريٍ مثَلًا يقْرأُ لَم يقْرأْ علَيه قراَءةً واحدةً من السّبعة إِلَّا في ثَلَاث ختمات فَكَانَ إِذَا أَراد قراَءةَ 

متي خلَ فبقُنو ّزِّيالْب عمجي ّلٍ ثُمبقُن ةايةً بِرِومتخ ّةً ثُممتزِّيِّ خالْب ةايلًا بِرِوّلَ أَوى أَكْمّتكَذَا حه ة
يه إِلَّا رِوايةُ أَبِي الْحارِث وجمعه مع الدّورِيِّ الْقراَءات السّبع في تسع عشرةَ ختمةً، ولَم يبق علَ

سورة (فَأَردت أَنْ أَقْرأَ بِرِواية أَبِي الْحارِث فَأَمرنِي بِالْجمعِ فَلَمّا انتهيت إِلَى : في ختمة، قَالَ
قَافالْأَح ( وذَا ههو ،اللَّه همحي رّفوت ماهكْنرأَد ينا الَّذنوخينِ شملُ إِلَى زمالْع هلَيع ّقَرتي اسالَّذ

عى ودي إِحةَ فعبّالس فْرِدأَنْ ي دعإِلَّا ب عمغِ الْجائّيِّ الصقّلَى التأَ عا قَردأَح لَمأَع ةً فَلَممتخ رِينش
ككَذَل ةرشلْعلوهذا ما أشار إليه رمحه اهللا يف طيبته فقال) 165(  و :   

  
 . )2/195النشر () 165(
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 هّماَألئ ةادع نى مرج قَدو * * *همتكُلِّ قَارِىٍء بِخ ادإِفْر 
 بِالْعشرِ أَو أَكْثَر أَو بِالسّبعِ* * * حتّى يؤهّلُوا لجمعِ الْجمعِ 

إن املشهور عند أهل هذا العلم أن للجمع طرقًا أربعة ، األول اجلمع اجلمع ف وأما موضوع كيفية
أي أن يقرأ القارئ بكل آية لكل راوٍ أو قارئ بتتابع حىت ينتهي من القراء السبعة أو : باآلية 

ثالثة مذاهب يف النشر  - رمحه اهللا  -ذكر اإلمام ابن اجلزري العشرة بوجوههم الواجبة ، وقد 
  : فقال

ئ في للشّيوخِ في كَيفيّة الْأَخذ بِالْجمعِ مذْهبان أَحدهما الْجمع بِالْحرف، وهو أَنْ يشرع الْقَارِ "
ّتا حهدفْرةَ بِممالْكَل لْكت ادأَع ّيشفَر أَو ،ّيولأُص لْفا خيهف ةمبِكَل ّرفَإِذَا م اَءةرا الْقم يفوتسى ي

فيها من الْخلَاف فَإِنْ كَانت ممّا يسوّغُ الْوقْف علَيه وقَف واستأْنف ما بعدها علَى الْحكْمِ 
نْ كَانَ ممّا يتعلَّق الْمذْكُورِ وإِلَّا وصلَها بِآخرِ وجه انتهى علَيه، حتّى ينتهِي إِلَى وقْف فَيقف، وإِ

الْخ بعوتاسو ةالثَّانِي ةملَى الْكَلع قَفنِ ويتمي كَللَى ذع كْتّالسلٍ وفَصنم ّدنِ كَميتمبِكَل ّثُم لَاف
و ،رِيِّنيصالْم بذْهذَا مهكْمِ، والْح كلَى ذَلا عهدعا بقَلَ إِلَى متان هجيفَاِء أَوتي اسف ثَقأَو وه

ةلَاوّاِء التنِ أَدسحو اَءةرقِ الْقنور نع جرخي هّنلَكو ،رضأَحو ذي الْأَخلُ فهأَسو لَافالْخ. 
اَءةربِق الْقَارِئ عرإِذَا ش وهو ،قْفبِالْو عمالثَّانِي الْج بذْهالْمى  وّتح هجالْو كالُ بِذَلزلَا ي همّقَد نم

لَم يكُن دخلَ ينتهِي إِلَى وقْف يسوغُ الابتداُء ممّا بعده فَيقف ثُمّ يعود إِلَى الْقَارِئِ الَّذي بعده، إِنْ 
ى الْوقْف الَّذي وقَف علَيه ثُمّ يفْعلُ بِقَارِئٍ قَارِئٍ حتّى خلْفَه فيما قَبلَه، ولَا يزالُ حتّى يقف علَ

وهذَا مذْهب الشّاميِّني، وهو أَشدّ . ينتهِي الْخلْف، ويبتدئ بِما بعد ذَلك الْوقْف علَى هذَا الْحكْمِ
هارِ وأَطْولُ زمانا، وأَجود إِمكَانا، وبِه قَرأْت علَى عامّة من قَرأْت في الاستحضارِ وأَشدّ في الاستظْ

طرازا علَيه مصرا وشاما، وبِه آخذُ ولَكنِّي ركَّبت من الْمذْهبينِ مذْهبا، فَجاَء في محاسنِ الْجمعِ 
لْقَارِئِ وانظُر إِلَى من يكُونُ من الْقُرّاِء أَكْثَر موافَقَةً لَه فَإِذَا وصلْت إِلَى كَلمتينِ فَابتدئ بِا. مذَهّبا

غِ جائّالس قْفى إِلَى الْوهتى انّتح لْتصو ّثُم هعم هتجرأَخو قَفْتو لْفا خيهف نيالْقَارِئ نيب هازو
هوونَ بِالْحعمجي اسّالن تأَيرو ةّرِيصارِ الْميّإِلَى الد لْتحا رّلَمو ،لَافالْخ هِيتنى يّتكَذَا ح فر

م عم فربِالْح نيعامالْج بِقأَسو قْفبِالْو الطَّرِيقَة هذلَى هع عمأَج تلًا فَكُنّأَو تمّا قَدكَمر اةاع
ه تعالَى حسنِ الْأَداِء وكَمالِ الْقراَءة وسأُوضّح ذَلك كُلَّه بِأَمثلَة يظْهر لَك منها الْمقْصود، واللَّ

قّفووهذا ما أشار إليه يف طيبته فقال) 166( ". الْم ، :   
  
  . )202 – 201/ 2النشر ) (166(
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 وغَيرنا يأْخذُه بِالْحرف* * * نختاره بِالْوقْف وجمعنا 
 والَ يركّب ولْيجِد حسن اَْألدا* * * بِشرطه فَلْيرع وقْفًا وابتدا 

 يبدا بِوجه من علَيه وقَفَا* * * فَالْماهر الَّذي إِذَا ما وقَفَا 
بأَقْر فطعا يبفَأَقْر ا* * * ا بِهبّترا مبعوتسا مرصتخم  

وعلى كل حال ال مانع من ترك الترتيب ؛ إذ اهلدف هو اإلتيان بالقراءات أصوال وفرشا ، 
ويدخل يف هذا الباب السماع والقراءة بشرط اإلتقان ، وهذا ما يسميه العلماء بالتلقي ، وهو 

ا يغين عن وجه ، فال بد من اإلتيان بكل مرتلة أعلى من القراءة اردة ، وقد ذكر العلماء أن وجه
إسكان وصلة : قالون من طريق أيب نشيط ، له أربعة أوجه : الطرق ال كل الوجوه ، ومثال ذلك 

ميم اجلمع ، وعلى كل قصر وتوسط املد املنفصل ، وجه واحد يغين عن الباقي بشرط اإلتقان ، 
قصر وتوسط وإشباع ، وله يف : يق الشاطبية ، له يف البدل ثالثة أوجه ورش من طر: مثال آخر 

توسط وإشباع ، وله يف ذوات الياء الفتح والتقليل ، وجه واحد يغين عن : اللني املهموز وجهان 
  : كل هذا بشرط اإلتقان ، كما قال شيخنا الدكتور سعيد صاحل حفظه اهللا

 توسط بدل ولني وقلال. بل وجه واحد ... ال أوجه يف التيسري 
وقد أمجعت األمة على أن مجع القراءات مل يكن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وبناًءا 

هناك مصنفات طيبة يف هذا الباب ، ميكنك االستعانة ا ، : على ما تقدم نقول للسائل الكرمي 
، وقد سارت على حفظها اهللا لألستاذة مسر العشا ) الصغرى(البسط يف القراءات العشر : منها 

اجلمع بترتيب القراء كما رتبهم اإلمامان الشاطيب وابن اجلزري يف احلرز والدرة ، وكذلك هناك 
كتاب املنح اإلهلية يف مجع القراءات السبع من طريق الشاطبية لألستاذ خالد العلمي ، ولكنه إىل 

جم كبري أيضا جلمع القراءات العشر سورة األنعام فقط ، وقد طالعت مصحفًا مطبوعا يف مصر حب
واهللا . ، وال أذكر اسم مصنفه ، وفقكم اهللا  حفظه اهللا الصغرى ، قدم له شيخ املقارئ املعصراوي

  )167(. أعلم
  
  )جامعة الدرة املضية - 4سلسلة األسئلة والفتاوى العلمية إلمساعيل الشرقاوي س ) (167(
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(R 6"� اQ �"<3 و�"4 �� K(%JA �� رب �+ ه6 أ�"� ا��+D<& ا)!'*"  -57(+�
) �� A%V@ ا)V+9(<  وا)&رة(ا)�Tة �(3D+S و�G+)� 61 ا)0%اءات ا)�9% ا)*8%ى 

  ؟) �� V @A%V<(  ا)9%(وا)�9% ا);(%ى 
) من الشاطبية والدرة(نقول وباهللا التوفيق إن أعلى األسانيد املعاصرة يف القراءات العشر الصغرى 

) من الشاطبية(ويوافقه يف القراءات السبع  حفظه اهللا ،هو فضيلة الشيخ مصباح إبراهيم الدسوقي 
يق من طر(، وأقل منهم بدرجة يف حفص فقط  حفظه اهللافضيلة الشيخ حممد يونس الغلبان 

، وأما يف القراءات العشر الكربى فإن أعلى  حفظه اهللافضيلة الشيخ عبد الفتاح مدكور ) الشاطبية
، هذا مما ال  األسانيد فيها على اإلطالق فضيلة الشيخ حممد عبد احلميد عبد اهللا خليل حفظه اهللا

شر الصغرى ت عليهم مجيعا وأجازوين بالقراءات العأوبفضل اهللا قر،  خالف عليه اختصارا
 ي يف روايةوهذا إسناد ،والرسم التايل يوضح أعلى األسانيد ، والتفاصيل يف إجازايت والكربى ، 

  :لكمثا عن عاصم الكويف حفص
 )1( )م1946 -هــ 1365 ولد( حممد يونس عبد الغين الغلبان: املتقن  شيخنا الفاضلقال 

الفاضلي بن / فضيلة الشيخ العالمة  عنحفظه اهللا تلقيت القراءات السبع من طريق الشاطبية 
عبد اهللا بن عبد العظيم / ، وهو عن العالمة  )2( )هـ 1385 – 1285( علي أبو ليلة الدسوقي

، وهو عن الشيخ علي احلدادي  )3( )هــ 1300ت بعد  – 1268كان حيا ( الدسوقي
إبراهيم العبيدي  / ، وهو عن الشيخ العالمة  )4( )من علماء القرن الثالث عشر اهلجري( األزهري

عبد الرمحن بن / ، وهو علي العامل احملقق الشيخ  )5() هـ 1233كان حيا (املالكي األزهري  
/ وهو على الشيخ  ، )6( )هـ  1198ت(حسن بن عمر األجهوري املالكي شيخ قراء مصر 

عن شيخ اإلقراء ،  )7( )هــ 1189ت  – ه1140كان حياً سنة ( أيب السماح أمحد البقري
عبد الرمحن / ، وهو عن الشيخ  )8( )هــ 1111ت ( حممد بن قاسم البقري/ يف مصر الشيخ 
 – 920(علي بن غامن املقدسي / وهو عن  الشيخ  ، )9( )هــ 1050ت ( شحاذة اليمين

 )11()  هـ 932-853(حممد بن إبراهيم السمديسي / ، وهو عن الشيخ  )10() هـ1004
، وهو عن   )12( )هـ 872-808(الشهاب أمحد بن أسد اُألميوطي / ، وهو عن الشيخ 

العالمة شيخ القراء وإمام احلفاظ العالمة الشيخ أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي بن 
، وأخذ العالمة ابن اجلزري طريق الشاطبية عن  )13( )هـ 833-751(يوسف بن اجلزري 

الشافعي شيخ اإلقراء بالديار املصرية يف وقته  حممد عبد الرمحن بن أمحد البغدادي الشيخ أيب
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أمحد بن عبد اخلالق  ، وهو عن العالمة أيب عبد اهللا حممد بن )14( )هــ 702-781(
، وهو عن الشيخ  أيب احلسن علي بن شجاع بن  )15( )هــ 725-636( الصائغ املصري

 661-572(املعروف بالكمال الضرير  صهر الشاطيب الضرير سامل بن علي بن موسى العباسي
أيب القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الرعيين / ، وهو عن شيخ القراء اإلمام  )16( )هــ

، وهو عن الشيخ  )17( )هـ 590- 538( صاحب حرز األماين ووجه التهاين الشاطيب الضرير
، وهو عن أيب  )18( )هــ 564-470(الْبلَنِسي  ليذَه حممد أيب احلسن علي بن/ العالمة 

عثمان أيب عمرو / ، وهو عن احلافظ  )19( )هــ 496-413( يوِمداود سليمان بن جناح اُأل
احلسن  عن أيب،  )20( )هـ  444-371(الداين ، صاحب التيسري بن سعيد بن عمر اُألموي 

احلسن علي بن حممد بن صاحل اهلامشي  عن  أيب،  )21() هــ 399( طاهر بن غلبون املقرئ
ت ( عباس أمحد بن سهل األشناين عن أيب،  )22(  )هــ 368ت ( الضرير املقرئ بالبصرة

بن  حفص عن،  )24( )هــ 219ت ( أيب حممد عبيد بن الصباح عن،  )23( )هـ 307
بن أيب  عاصم اإلمامعن ،  )25( )هــ 180 – 90(األسدي الكويف بن املغرية البزازِ سليمان 

أيب عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حبيب  عن،  )26( )هــ 127ت (النجود شيخ القراء بالكوفة 
لَبن ربيعة السموعلى أيب ،  )هــ 74ت  -ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ( الضرير ي

 120هـ تويف عن  83ت (املُعمرِ املكنى بأيب مطَرف  األسدي ةَاشبابن ح شٍيببن ح رمرمي زِ
خالفة الوليد بن عبد سنة يف  120تويف عن ( لياس الشيباينإوعلى أيب عمرو سعد بن  ، )سنة

ت ( ، وقرأ هؤالء الثالثة على عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه )27( )هـ 96 – 86(امللك 
وعلي بن أيب ) هــ 35ت (أيضاً على عثمان بن عفان  روزِ يملَوقرأ الس،  )28( )هــ 32

 30ت (أيضاً على أيب بن كعب  يملَوقرأ الس،  )28( )هــ 40( طالب رضي اهللا عنهما
 �زيد و وأيب وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي،  )28( )هــ 45ت ( وزيد ابن ثابت) هــ
االثنني الثاين عشر من ربيع األول من يوم ضحى تويف صلى اهللا عليه وسلم ( �  رسول اهللاسيدنا على 

، وباهللا  	  العزةعن رب  �عن جربيل  )ة عن ثالث وستني سنةالسنة احلادية عشرة للهجر
  .التوفيق 
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أود �;K ا)'�4<3 وا)*^ Z'[A E �� \]A +!>1<: ا),!: �<� درا�  �"�م -58

 �SD ��  >�وR%ف و�b2  ودرا�  �"K ا)0%اءات �!+ 61 ذ)H ?`_ ا)"8  ا)�%

 +D&"�1�A +!-A,�"3 أوE ؟ �: ا)�"K أن اه'!+م ا)]+ء �&را�  ا)0%اءات 61  ، +-D�'�

 ا)!8%ب J>"i 4&ا ، وهJ ?`_ �'� ا)V+9(<  h%وري )f(e هMا ا)�"K؟
  اهللا الرمحن الرحيمبسم 

نقول وباهللا التوفيق ،  ك اهتمامك ذه العلومجزاكم اهللا خريا على حسن ظنكم يب ، وشكر اهللا ل
عن حذَيفَةَ،  : أوال قبل كل شيء إتقانا وحفظًا إن استطعت ، ويف احلديث الكرمي القرآنعليك ب: 

:  أَنتظر الْآخر حدّثَناحدّثَنا رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حديثَينِ قَد رأَيت أَحدهما، وأَنا : قَالَ
))وا مملعو ،آنالْقُر نوا مملآنُ، فَعلَ الْقُرزن ّالِ، ثُمذْرِ قُلُوبِ الرِّجي جف لَتزةَ نانأَنَّ الْأَم ن

ةّنّقَالَ)) الس ةانفْعِ الْأَمر نا عثَنّدح ّثُم ، " :موّلُ النجّالر امني قَلْبِه نةُ مانالْأَم ضقْبا ، ةَ فَتهظَلُّ أَثَرفَي
ملِ كَججثْلَ الْما مهظَلُّ أَثَرفَي ،قَلْبِه نةُ مانالْأَم ضقْبةَ فَتموّالن امني ّثُم ،كْتثْلَ الْولَى مع هتجرحرٍ د

فَيصبِح النّاس  -ثُمّ أَخذَ حصى فَدحرجه علَى رِجله  - يس فيه شيٌء رِجلك فَنفطَ، فَتراه منتبِرا ولَ
ما : إِنَّ في بنِي فُلَان رجلًا أَمينا، حتّى يقَالَ للرّجلِ: يتبايعونَ لَا يكَاد أَحد يؤدّي الْأَمانةَ حتّى يقَالَ

ه ما أَعقَلَه وما في قَلْبِه مثْقَالُ حبّة من خردلٍ من إِميان ولَقَد أَتى علَيّ زمانٌ وما أَجلَده ما أَظْرفَ
ودهي ا أَوّانِيرصكَانَ ن نلَئو ،هيند ّلَيع هّنّدرا لَيملسكَانَ م نلَئ ،تعايب كُمّي أَيالأُبا لَيّي ّلَيع هّنّدر

 : ، ومعين احلديث) 168( .  " ساعيه، وأَمّا الْيوم فَما كُنت لأُبايِع منكُم إِلَّا فُلَانا وفُلَانا
أن األمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة 

قبله فإذا زال شيء آخر صار كال وهو أثر حمكم كالوكت وهو اعتراض لون خمالف للون الذي 
ال يكاد يزول إال بعد مدة وهذه الظلمة فوق اليت قبلها مث شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه يف 
القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه جبمر يدحرجه على رجله حىت يؤثر فيها مث 

  وحمل الشاهد من  يخ حممد فؤاد عبد الباقي رمحه اهللا ،اجلمر ويبقى التنفط كما قال الشيزول 
  
  . )1/126- 143( رواه مسلم) 168(
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) فَعلموا من الْقُرآن، وعلموا من السّنّة( كما قال علماؤنا قوله عليه الصالة والسالم احلديث 
القرآن ومن السنة  فهؤالء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رضوان اهللا عليهم علموا من

فحفظوا األمانة بذلك ؛ ألن العلم حيجز اإلنسان عن اخليانة واملعاصي عموما ، فإن وقع يف معصية 
 : فإمنا يكون ذلك جبهالة كما قال سبحانه

 ))17: النساء (اآلية  (..إِنّما التّوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ السّوَء بِجهالَة ثُمّ يتوبونَ من قَرِيب( 
فينبغي على طالب العلم أن خيلص النية هللا أوال مث يقدم القرآن والسنة على غريمها من العلوم ؛ 

  : ألما الوحي العظيم والنور املبني ، وكما قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
 إال احلديث وإال الفقه يف الدين ... كل العلوم سوى القرآن مشغلة 

  وما سوى ذاك وسواس الشياطني... ما قال حدثنا وأخربنا العلم 
  :وتنبيها على اعتناء اإلسالم بكل العلوم قال بعض شيوخنا نفع اهللا م 

 الفقه يف الدين مثلاحلديث و مثل...  لنفع الناس واجبةٌالعلوم  كلُ
 : ومن هنا نقول لألخت السائلة

معانيه قدر املستطاع ، ولو بتفسري خمتصر ، مث انتقلي إىل ابدأي بإتقان تالوة القرآن الكرمي وفهم 
السنة فادرسي منها ما تقيمني به الواجبات دون توسع ، مث بعد ذلك اختاري ما شئت من علوم 

وأما . وفنون ، وبإذن اهللا سيسهل عليك فهمها ؛ ألن كل هذه العلوم متشعبة عن القرآن والسنة 
فأقول ليس حفظ املنت شرطًا يف فهمه ، فكم من حفاظ هلا ال  سؤالك الثاين عن حفظ الشاطبية ؛

يفهمون منها شيئا ، ولكن الفهم يتأتى بعد توفيق اهللا من خالل الشروح ومتابعة الشيوخ ، 
للعالمة عبد الفتاح القاضي رمحه اهللا ، وإن كانت مهتك تعلوا ) الوايف(وأفضل شروحها وأشهرها 

إلمام ابن اجلزري ؛ فإنه شامل للقراءات العشر الصغرى للحفظ فاحفظي منت طيبة النشر ل
بيتا فقط ، وهو املنتهى يف علم فرش وأصول  1015وعدد أبياته ) طريقًا 980(والكربى 

 بيتا 1173وعدد أبياته ) طريق 14من (القراءات ، خبالف الشاطبية يف القراءات السبع 
ا عظيم ، وميكنك متابعتها مع طيبة النشر وليس معىن هذا أين أقلل من شأن الشاطبية ؛ فشأ

وثقي متاما أن دراسة علم القراءات مع معرفة علل . ؛ اختصارا للوقت شرحا ومدراسة ال حفظًا
  ) .169( واهللا أعلم. القراءات وتوجيهها يفتح لك آفاقًا رحبة يف فهم علوم اللغة العربية 

  
  . )جامعة الدرة املضية - 6اعيل الشرقاوي س سلسلة األسئلة والفتاوى العلمية إلمس) (169( 
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 ا���F�="�G?, ��3 18 ا���4 ا�\�]�ن ;�$: ا9 18 ا��4�
  ا���ري G���8ً وإ�Pزة ، و[ ا�-�ل GS/�دا,1 ��
7�8  ا�

، 2=��
أو _=(F   وآ0 ا��G"=� ��^ 8/� ا���4 ا��
	�� ا�
  .و,�9 ا�
	)=2  ، �1 ا��4��ء
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	�6;�(��ن��אGH�)�I	و�����:F��E(�0	�א�����.����5�3���D	��	��B�C�1א3ْ��J�;9K6�3ل����C"ْ�L� �
 )هـ1213 �م���� ���� �َنَآ - 1160و��(

  

 ٌ�َ�&0َ�ُ  
ُ̀ـ�ِر  َرْ?َ!ـِ   َرا4ِـ0ُAَ  6ـ�ُل  1   يا)َ,ْ!ـTُوِر  ُهـَ�  ُ�َ"ْ<َ!ـ+ُن  َدْوً�ـ+  اْ)8َـ
  +Gَــَ" َوَ�ــْ� َو�)ــSَ�ُ  3ِـ!�ـٍ&  َ�ـَ"ـ�  ُ�َ*"�ـً<ـ+  ـ"�ـ3ِِ)  اْ)Sَْ!ـُ&  2
  َواْ)ُ!ـُ&وِد  وا)'�ْA�ِـِ�  ا)�ـ�ِن  1ِـ6  ِ)ْ"ُ!ـِ%Aـِ& ا)�ـOْـKُ  َهــMَا  َوَ�ْ�ـُ&  3
َ̀ـِ   َ�!�ْ<ـُ'ـ3ُ  4 َ̀ــ+ِلاْ)  ِ�ُ'Sْـ   ـ+ِلاْ)َ;َ!  ِذي  اْ)ِ!<ِ-ـ��  َ�ْ<ِ[َـ+  َ�ْ�  َ�Vْـ
َ̀ـَ: َأْن ِ�ـ3ِ  َأْر4ُـ�  5 ـْAَ �"ـ�Z(ـ++ا�  َوا)�Iـَ�اَ�ـ+  َواْ)0َـُ(ـ�َل َ�4ْــَ%َواْ)  َ

�ِA�  َأْ?َ;+ُم ا)��ِن ا)]�+ِآَِ  َوا)'�ْ
  Gَْ(ِ<<ـِـ6 1َـُ[ـMْ َأْ?ـَ;ـ+ٍم  َأْرَ�ـُ:  َوِ)"'�ْـA�ِـِ� Gَْ]ـُ;ـْ�  ِإْن ِ)"ـ�ـ�ِن  6
  1َْ"َ'ـْ�ـِ%ِف  ُر�Gَ(ـkْ  ِ�ـ�k  ِ)ْ"Sَْ"ـِ@  َأْ?ـُ%ِف  iَْ(ـJَ  ْ�َ-ـ+ُرِ�ْ)ا  َ�و�ُل1َـ+ْ)  7
8  Tٌ1ََ-ـ+ٌء  َهْ!ـ  �Kـَ'ـ+ِن  َ?ــ+ُء  َ�ـْ<ـٌ�  ُ�ـ"َ!َ-ْ�ُ �Kـْ<ـٌ� ُ�ــbَ َ�ــ+ُء  
�ِ]ـ'�ـٍ   ِإْدbَــ+ٌم  ا)�Iـ+ِنَو  9ِ  kْــGَـ�َن  61ِ  َأ"ُ�ُ%ْAَ  Kُْهـ&َ  َ�َ(َ'ـiَ  kْـْ&  ِ�ْ

ـُ!ـ�  ِ�8ُـ�ـٍ   1ِـ<ـbَ&ْAُ  3ِـَ!ـ+ iِـْ]ـiِ Kٌْ]َ!ـ+ِن  َ)ِ;�َ-ـ+  10ْ>َ�  ُ�ِ"ـَ!ـ+  ِ

$: ــ َآ  bِ&ْGُKْ  +1َـــَ"  ِ�ِ;ْ"ـَ!ـٍ   +َآــ+Dَ  ِإَذا  +ِإ)�  11 u‹÷Ρ ßŠ  �K5  ُ�ـβ#uθ÷ΖÏ¹  "َـGَ+  

  َآ%�َر�Dـ3ْ  ُ�ـ�K  َوا)ـ%�ا  ا)ـ�2ِم  1ِـbُ   6ـ�ـ3ْ  ِ�8َـْ<ـِ%  ِإْدbَـ+ٌم  َوا)�Iـ+ِن  12
13  (ِ+�I(ـَ"اْ) ـُ=َواiْ�ِ+ـَ& ُبَ̀ـ+ِءاْ)  َ�ــَ:  ِ�8ُـ�ـٍ   ِ�<ً!ـ+  اْ)ـَ(ـ+ِء ِ�ْ   ِ�ْ�ـ
14  :ُ�َ̀ـ+ُءاْ)  َوا)%�اِ ـَ&  ِ�ْ�ْ�ِ  Jِـhِ+َ̀ َ̀+hِـJِ َوا4ِـSُ Fٌـُ%وِفاْ) ِ�ـَ�   اْ) "ْ(ِ  
15  61ِ  ٍ[َ!ْ�َ  �ْ�ِ  &ِ�ْ�ُ'َ-ـ+  iَـ&  َ)ْ<ـkِاْ(  َهMَا  ِآْ"Kِ  61ِ  َرTُ�َْهـ+  9ْ�َـٍ%  َْ�!�h  

16  �ْRِ  َذا +َ�َ ،Kْ4َ+َد َآ  \ٌ]ْ�َ  &ْiَ  +!َ�َ  ُدْم  +)ً�>Vَ   ،0ً�  61ِ  ِزْدGُ 
  َ�+ِ)َ!ـ+  hَـْ:  ،

  ُ!9َ&�َدKِ>!ِ�ِ>ْGَ اْ)َأْ?َ;+ُم ا)��ِن َواْ)
�ـٍ  َ?ـْ%َف  +ُآـ"�  َوَ�ـ�K  ُ�ــ&�َدا Dً�Dُـ+ ُ�ـ�K ِ�<ً!ـ+  َوbُـ��  17bُ ــَ&ا�َ  

  <Kِ ا)]�+ِآَِ ِ!ْ)ا ْ?َ;+ُمَأ
  اْ)Sِـَ,ـ+  ِ)ــMِي  َ)<�َـٍ   َأِ)ـٍ�  Eَ  اْ)ِ-َ,ـ+ iَْ(ـGَ 6,ِGَ Jَْ]ُ;ْ� ِإْن ِ!<Kَُواْ)  18
َ̀ـ+ٌء  hََ(ـeْ ِ)ـَ!ـْ� 2َ�ََ�ـٌ  َأْ?َ;+ُ�َ-ـ+  19   1َـ0َـeْ  َوِإْ�َ-ـ+ٌر اْدbَـ+ٌم  ِإْ�
َ̀ـ+ُءاْ) َ�و�ُل1َ+ْ)  20 ْ̀ـِ�ي�  َوَ�ـ!�ـ3ِ  اْ)ـَ(ـ+ِء ِ�ـْـَ& ِ�ْ�   ِ)ـْ"ـ0ُـ%�اِء  ا)�9ـ
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  1ََ'ـ� Aَـ+ 8ِRَ<ـً%ا إْدbَ+ً�ـ+  َوَ��K   َأGَـ�  ِ�ِ!Iِْ"ـَ-ـ+  ِإْدbَـ+ٌم  َوا)�Iـ+ِن  21
ْ̀ـ�A�ِـ3ْ َوَ�!�َ-ـ+ َأْ?ـُ%ٍف ِ�ـْ�  اْ)َ(0ِـ<�ـ3ْ  61ِ  ِ�ْ�َ-ـ+ُراْ)  َوا)�I+ِ)ـُ=  22 �َ  
ِ̀ـ6 َأْن َو1َـ+ َواٍو َ)َ&ى  َواْ?Mَْر  23 'َ]ْGَ   +ـَ-ـ�  1َـ+ْ�ـِ%ِف +�GـSَـ+ِدِ)اَو ِ)%ْ0ُِ

(َ Kُ;ْ?ُِم ْل َوَ)+ِم َأ+Jِ�ِْ̀   اْ)
  1َْ"َ'ـْ�ـِ%ِف  ِإْ�َ-ـ+ُرَهـ+ ُهَ!ـ++ُأوَ)  َ�ْ?ـُ%ِفاْ)  iَْ(ـJَ  ِن+َ?ـ+َ) َأْل +ِمِ)ـَ"  24
25  Jَ)ْiَ :ٍ�  0ِ�َ<َ!ـ3ُ َوَ�ـْ� َ?,�ـHَ  اْ�ـِ� ِ�ِ�  ِ�ْ"َ!ـ3ُ ُ�ـMْ 9ْـَ%ٍة��  َ�:  اْرَ
  1َـِ:  َوَرTَ�َْهـ+،   َأfًAْـ+  َو9ْ�َـَ%ٍة  َأْرَ�ــِ:  1ِـ6 ِإْدbَ+ُ�َ-ـ+  َ�+Dِ<ِ-َ!ـ+  26
27  FْVِ  �K�ُ  JْRِ  +!ً?ُْر  Tُْ̀ Gَ   ،�ْhِ  َذا  Kْ�َDِ  َء َدْع��ً̀ـ+  ُزْر ، َ�ـ��  ُ A%ِ�َ ْم%َ;َ"ْ(ِ  
  َ�ْ!ِ]<�ـ3ْ َ�!�َ-ـ+  ْ�ـَ%ى+اُ)  َم+َوا)"�  ـِ%�Aـiَ3ْْ! َ�!�َ-ـ+  َ)ـ�و+اُ)  َم+َوا)"�  28

≅Zْ�ُ  61ِ  �ِSْDَ : öَ"ـ0َـ+  1ِـْ�ـJٍ  َم+َ)  ْ�ِ-ـَ%ن�َأَو  29 è% öΝyètΡ $ uΖù=è%uρ  َو’ s+tGø9$$  

  َ'َ,+Dَِ]ْ<ِ�ُ!َ'0َ+ِرَ�ْ<ِ� َواْ)ُ!Iَْ"ْ<ِ� َواْ)ِ!6 اْ)1ِ
َ̀+ِت 61ِ ِإْن  30 َ̀ـْ@  َوا)َ!َ[ـ+ِرِج  ا)*� �Gـَ"1َ  َ?ْ%1َـ+ِن  اIْ!ِ(ْ++َأَ?ـْ@  1ِ<ِ-َ!ـ+  ِن  
َ̀ـ+ِت  َو1ِـ0َGَ  6ـ+َرَ�ـ+ َ�ْ[ـَ%4ًـ+  Dَ�;ُAَـ+ َوِإْن  31 َ̀ـ+  ا)*�   Aَُ"�0ـَ(ـ+  اْ�َ'َ"
َ̀ـ0َـ+ Dَ�;ُAَـ+ َأْو ، ُ�َ'0َ+ِرَ�ـْ<ـِ�  32 َ̀ـ+ِت  ُدوَن  َ�ْ[ـَ%ٍج  61ِ  ا�Gـ   ُ?0َ�0ـ+ ا)*�
�+ْ)ُ!َ'َ,+Dَِ]ـْ<ـِ�  33ِ  ،�Kـَ;ـْ�  ِإْن  ُ�ـ�َأو�ُل  َ  �Jـَ<ـْ� 1َ+)*�8ِـ<ـَ%  ُآــ�!�َ  
�+ْ)ُ!ـIُـJْ وا1َْ-َ!ـْـ3ُ  َآِ(<ـٌ% ُآـ�J  0ُ1َـJْ  ُآـSَ  61ِ  �Jْ%1َ+ِناْ)  ُ?%�َك  َأْو  34ِ  

  &�َ!أiَْ]+ُم اْ)
  َوُهـــ�،   Vَِ(<ِ�ـ<�ـ+ +َأو�ً)  َوَ�ــ�K  َ)ــ3ُ 1َْ%ِ�ـ�6َو َأRِْ"ـ�6  َواْ)َ!ـ&�  35
  Gُْ,َ'ـَ"ـSُ  Fْـُ%وُفاْ)  ِ�ُ&وDِـ3ِ  +َوَ)  َ�َ(ـFْ  َ�َ"ـ�  َ)ـ�i�َGَ  3ُـٌ� +َ) +َ�  36
37  �َJْ ٍف  َأي�%ْ?َ  %َ>ْbَ  Tٍ!ُْ;�ْن َأْو  َه�ْ�ـَ&  4َ+  ُ�  Aَُ;ـ�ْن  �Z(+1َِ(<ِ�ـ�6  َ�ـ&�  َ
َْ̀%ِ�ـ�6  �َ�ُ%َواْ)  38   +ُ�ْ]َ,ـً" ُ�ُ;ـ�ٍن َأْو َآَ-ْ!ـTٍ َ�َ(Fْ  َ�َ"ـ�  �iُ�ْ�ٌَف اْ)

ِْ̀_  ِ�ْ�  1َِ�ـ<ـَ-ـ+  َ�ـٌ +َ�ـَ"  ُ?ـُ%و1ُـ3ُ  39 $!  : 1ِـ6  َوْه6َ  ، َواٍي  َ) pκ� ÏmθçΡ  

ٌ̂،  َ�ْ%ٌط  hَـKْ  اِواْ)َ� َوiَْ(Jَ ، اْ)َ<+ iَْ(Jَ َ;ْ]ُ%َواْ)  40   Aُْ"َ'ـTَْم  َأْ)ـٍ�  iَْ(ـJَ َو1َْ'ـ
َِ̀'ـ+ٌح  ِإِن  ُ�;�ـَـ+  َوَواٌو  اْ)َ<+  ِ�َْ-ـ+  َوا)"�<ـُ�  41 Dْا  Jَـ)ْiَ  �Jـ+  ُآـ  ُأْ�ِ"ـَ

  &�َ!ْ)اَأْ?َ;+ُم 
  َوا)"�ـTُوْم  َواْ)َ,َ�اُز  اْ)�4ُ�ُُب  َوْهGَ  6َـُ&وْم  َ�ـٌ +َ�ـَ"  َأْ?ـَ;ـ+ٌم ِ)ْ"َ!ـ&�  42
43  Fٌ4ِ4َ+َء  ِإْن  1ََ�ا  Tٌْ�ـَ& َهْ!ـ�  Aُـَ�ـْ& ِ�ُ!'�ِ*ـJْ َوَذا،  ِآْ"َ!ـٍ  ـ1ِ6  َ�ـْ& َ
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44  Tٌـjِ+4َـٌ%  َ�ـ&�  َو*ْiَِإْن  َو  Jْ*ِ1ُ  �Jـٍ   ُآـ!َ"ْ;ِ�َ̀ـِ*ـJُْ!اْ)  َوَهـMَا،  ِ ْ  

45  JُـIْ�ًِ̀ـ+  ا)]�ـُ;ـ�ُن  َ�َ%َض ِإْن َذا  َو šχθßϑn=÷ès?  Ú: ــ َآ  َوiْـ ÏètGó¡ nΣ  

θ#): ــــ َآ  َ�ـَ&ْل  َوَذا،   ـ&�َ!اْ)  َ�َ"�  اْ)َ-ْ!ـiُ  Tُـ&�َم  َأْو  46 ãΨtΒ#u َو$ YΖ≈ yϑƒ Î)  ،اMَُ�ـ  

ً̀ـ+ +َوRْـً"  +ُأ�Rـَ"  ا)ـ]�ـُ;ـ�ُن  ِإِن  ِزٌم+َوَ)  47 iْْ�ـَ& َوَو�  +��Vَُ) َ�ـ&� َ
  +ِزِم"�ا) &�َ!أiَْ]+ُم اْ)

  َ�ـَ�ـ3ْ  َوَ?ـْ%1ِـ�6  ِآْ"ِ!ـ�6  َوHَ"ْGِ  َأْرَ�ـَ�ـAْ&َ(َ 3ْـِ-ـKْ  ِزٍم+َ)  َأiْـَ]ـ+ُم  48
̀�ـٌ�  ُهَ!ـ++ِآَ"  49 َ̀ـ*�ـJُ َأْرَ�ـَ�ــٌ  1َـَ-ــrِMِ  ُ�ـIَـ�0ـJُ  ُ�ـَ[ـ   Gُـ
  َوiَـْ:  ِآْ"ِ!ـ�6  1َْ-ـَ�  َ�&�  َ?ْ%ِف  َ�ْ:  ا4َْ'ـَ!ـْ:  ُ�ـُ;ـ�ٌن  ِ�ِ;ْ"َ!ـٍ   1َِ�ْن  50
�ــَ&ا Sَ1َـْ%1ِـ�6 َوْ�Zُـ3ُ  &�َ!َواْ)  ُو4ِـَ&ا  Sُـُ%وِفاْ)  ِ�ـ�6+ُ�َ"  61ِ  َأْو  51َ  
̀�ـٌ�  ُأْدbِـَ!ـ+  ِإْن  Iَ�ُـ�0ـJٌ ُهـَ!ـ++ِآَ"  52 ]َ�َ  �Jِإَذا  ُآـ  Kْـَ!ـ+  َ)ــbَ&ْAُ  
  اSَDْـَ*ـْ% َ�َ!ـ+ٍن  َو1ِـ6  ، ُو4ُـ�ُدrُ  ا)ـ]�ـَ�ْر  َأو�َل  اْ)Sَْ%1ِـ�6  ِزُم+َوا)"�  53

54  +-َ�ُ!َ,ْAَ  وُف%ُ?ُ  Kَْآ  Jْ0َـْ\  َ�َ]ـDَ  �ُ>ْ�ََو4َْ-ْ<ِ�  ُذو  َو 
  َأَ�ـ\ْ  ا)��Zُلَو  ،

  ُأِ)ــْ�  Vَِ(<ِ�ـ<�ـ+  َ�ـ&�ا  1َـَ!ـ&�rُ  َأِ)ـْ�  +َ)  +6�ِا)Sَ  "َ�Iْ%ِفاْ)  ِ�َ�ى  َوَ�+  55
ِ̂ 1ِـ6 َأfًAْ+  َوَذاَك  56 ِْ̀_ 61ِ  ا)]�ـَ�ْر 1ََ�اGِـ   اSَDَْ*ـْ% iَـِ& Vَ+ِهـٍ% َ?�6 َ)
57  Aَـُ:َو!َ,ْ  َ̂ ََ̀�اGِـ   اْ�َ'َ-ـْ% َذا ُ  �ْ�َ  Hَ�ْZَiَ�Sَْ<ً%ا Rِْ"3ُ  9َـْ%��  اَ�ْرَ�: اْ)

 ٌ!َGِ+�َ  
58  �KـGََذا  َو  KُـOْـ�ـ+ِهـ6  +ِ�ــَ"  Gََ!ـ+ِ�ـ3ِ َ�َ"ـ�  ا)"�3ِ  ِ�Sَـْ!ـِ&  ا)َGَ  
ـَ-ـ+ ِ)َ!ـْ� ُ�9ْـَ%ى Gَ+ِرAُ[َ-ـ+  ا)�ـَ-ـ�  يِ)ــMِ  اَ�ـَ&  Dَـ&�  َأْ�َ<+Gُـ3ُ  59ُ0ِ'ْAُ  
60  �Kــَ&ا  ُم+َوا)ـ]�ـَ"  +ُةا)*�ـَ"  ُ�ـ�  َأْ?ـَ!ـَ&ا َ�Dِْ(ـَ<ـ+ِءاْ) ِ�َ'ـ+ِم  َ�َ"ـ�  َأَ
  َ�ـ+ِ�ـِ:  وُآـiَ  �Jــ+ِرٍئ  َوُآـGَ  �Jـ+ِ�ـِ: َوُآـ�J َوا)*�SْـFِ �ِلَواْ)  61

  
  


�����������  
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6ْ�3��B�M���G�N3ْא�	��D��:F���G�N3ْم��א#����א����Pא����	0�)�E���5�3��.���)751 – 833 هــ(� �

  َ�ُ اْ)ُ!0َ&�
ْ̀ـِ�  َرا4ِــ0ُAَ  6ـ�ُل  1   ا)�9+1ِـِ�ـ6  اْ)ـَ,ـTَِري�  ْ�ـُ�  Sَ�ُـ!�ـُ&  َ�ـ+ِ�ـِ:  َرب�  َ�ـ
َ̀ـ+Dَ  rُـِ(ـ<�ــ3ِ  َ�ـَ"ــ�  ا)ـ"�ــ3ُ  َوRَـ"�ـ�  ـ"�ـ3ِِ)  اْ)Sَـْ!ـُ&  2   َوُ�ـْ*ـZَـ
  ُ�ـSِـ(�ـ3ِ  َ�ــْ:  اْ)ـ0ُـْ%�ِن  َوُ�ـ0ْـِ%ِئ  َوRَـSْـِ(ــ3ِ  َو�ِ)ــ3ِ  ُ�ـSَـ!�ـٍ&  3
  Aَْ�ـَ"ـَ!ـ3ْ  َأْن  iَـ+ِرjِـ3ِ  َ�ـَ"ـ�  1ِ<ـَ!ـ+  ُ�ـ0َـ&�َ�ــ3ْ  َهـــrِMِ  ِإن�  َوَ�ـْ�ــُ&  4
  Aَْ�ـَ"ـُ!ـ�ا  َأْن  َأو�ً)+  ا)ـ�9ـُ%وِع  iَـْ(ـJَ  ُ�ـSَـ'�ــKُ  َ�َ"ـْ<ـِ-ـKُ  َوا4ِــFٌ  إْذ  5
َ̀ـ+ِت  اْ)ـSُـُ%وِف  َ�ـَ[ـ+ِرَج  6 ِ̀ـOُـ�ا  َوا)ـ*�ـ ِ̂  ِ)َ<ْ"ـ   ا)ـ"�ـ8َــ+ِت  ِ�ـَ�1ْـَ*ـ
  َ*ـ+ِ?ـِ�اْ)َ!  1ِـ6  ُرِ�ـKَ  ا)�ـMِي  َوَ�ـ+  َ�اiِـِ�َواْ)َ!  ا)'�ـْ,ـA�ِـِ&  ُ�ـSَـ%�ِري  7
  ـَ-ـ+: ــ ��ـ  Gُْ;ـَ'ـGَ  Fُ;ـْ�  َ)ـKْ  ـ�ُأIَDْ  َوGَـ+ِء  ِ�ـَ-ـ+  َو�Rُ�ْ�ٍَل  Zُ0ْ�َـ�ٍع  ُآـ�J  ِ�ـْ�  8

�+ُب َ�َ[+ِرِج اْ)Sُُ%وِفَ  
  اْ�َ'ـَ(ـْ%  َ�ــِ�  Aَْ[َ'ـ+ُرrُ  ا)�ـMِي  َ�َ"ـ�  َ�ـ9َـْ%  َ�ْ(ـَ�ـَ   Sُـُ%وِفاْ)  َ�َ[ـ+ِرُج  9

ـَ'ـِ-ـ6  ْ"ـَ-ـَ�اِءِ)  َ�ــ&�  ُ?ــُ%وُف  َوِهــ6،   ُأْ�َ'ـ+َهـ+َو  ـَ,ـْ�ِفاْ)  1ََ�ِ)ـُ�  10ْGَ  
11  �Kـ�ِ)  ُ�ـ*َiْ�  َ?ـــ+ُء  1َـَ�ـْ<ـٌ�  ِ)ـَ�ْ�ـZِـ3ِ  ُ�ــ�K  َهـ+ُء  َهـْ!ـSَ  Tٌـْ"ـِ@اْ)  َ
12  rُ+ــDَـْ<ـٌ�  َأْدbَ  +ـ�  اْ)ـ0َـ+ُفَو،   َ�ـ+ُؤَهـ*َiْ1َـْ�ُق  ا)"�َ]ـ+ِن  َأ   ،�Kاْ)ـَ;ـ+ُف  ُ�ــ  
13  Jَُ̀ـ   َوِ)ـَ<ــ+  ِإْذ  َ?+1َـِ'ـ3ِ  ِ�ــْ�  َوا)ـ�fـ+ُد  Aَـ+  ا)�9ـ<ـُ�  1َِ,<ـKُ  َواْ)َ�ْ�ـeُ،   َأْ�
ـ+َهـ+  َأْو  َأAْـَ]ـَ%  ِ�ـْ�  +hَْ%اَسَ)  14َ!ْAُ  +�"ــ+َهــ+  ُمَوا)ـــDَـَ'ـَ-ـ+َهـ+  َأْدْ!ُ(ِ  
  َأْدَ�ـOَ(ِ  Jُـْ-ـٍ%  Aَُ&اDِـ<ـ3ِ  َوا)ــ%�ا  ا4َْ�ـُ"ـ�ا  SْGَـVَ  kُْ%1ِـ3ِ  ِ�ـْ�  َوا)��ُن  15
ـ+Aَـ+  ُ�ْ"َ<ـ+  َوِ�ـْ�  ِ�ـْـ3ُ  َوGَـ+  َوا)ـ&�اُل  َوا)�Zـ+ُء  16َ�I(ِ̀ـْ<ـُ%،   ا   ُ�ْ]َ'ـِ;ـْ�  وا)*�
17  3ُـ+Aَـ+  1َـْ�ِق  َوِ�ـْ�  ِ�َْ�I(ْ̀ـَ"ـ�  ا   ِ)ْ"ُ�ـْ"ـَ<ـ+  َوَ�ــ+  َوا)ــ�Mاُل  َوا)ـ�Oـ+ُء   ا)]�
�ـZْـِ�  َوِ�ـْ�  ، Vََ%1َْ<ِ-َ!ـ+  ِ�ـْ�  18َ  3َْ̀ َ̀ـ+  ا)�9 +Aَـ+  اِفاVْـَ%  َ�ـَ:  1َ+ْ)َ�I(9ِْ%1َـ3ْاْ)ُ!  ا  
ََ̀'ـ  19   َ[ـْ<ـ9ُـ�ُماْ)  َ�ْ[ـَ%4ُـَ-ـ+  َوbُـ�ــٌ   Kُِ�ـ<ــــــ  َ�ــ+ٌء  اْ)ــَ�اُو  ْ<ـِ�ِ)"�9

�+ُب َRِوِف َ̀+ِت%ُSُ(ْا  
َ̀+Gَُ-ـ+  20 Rِ  %ٌَوِرْ�ــٌ�  4َـْ-ـ   ،Jِْ̀ـ ٌ̂  ُ�ْ]َ'ـ َ̀ـِ'ـ   iُـــJْ  َوا)ـ�fـ&�،   ُ�ْ*َ!ـَ'ـٌ   ، ُ�ْ
ْ̀ـُ_  ُ&َهـ+َ�ِ&A  )َ�ـَ;ـkْ  َ�ْ[ـٌ\  �ISَ1َـ3ُ(  َ�ْ-ُ!�ُ�َ-ـ+  21 �ـَ;ـiَ  kْــeٍ  َأ4ِــْ&(  َ)َ(  
  َ?َ*ـْ%  )iِـْ_  8ْhَـeٍ  ُ�\�(  ُ�ْ"ٍ�  َوَ�ْ(ُ:  )ُ�َ!ـْ%  ِ)ـْ�  (  َوا)A&ِ�9ـِ&  ِرْ�ـٍ�  َوَ�ْ<ـَ�  22
  Mَْ)0َـ3ْاْ)ُ!  Sُـُ%وِفاْ)  )ُ)ـ�F  ِ�ـْ� %َّـ1ِ(  َو  Zْ�َُ(ـ0َـ3ْ:   )َ�ـ+ٌء  Vَـ+ُء  hَـ+ٌد  َوRَـ+ُد(  23
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ِ̀<ـُ%َهـ+  24 Rَ  ــ+ٌدRَ  ـ<ــُ�  َوَزاٌي�0َـَ"ـٌ   ِ"ْiَ  )iُـZْـFُ 4ََوا)ـ"�ـ<ـُ�،   )ٍ&ــ  
َ̀ـَ'ـSَـ+  َ�ـَ;ـَـ+  َوAَـ+ٌء  َواٌو  25   Sَـ+RُـDْ+  �SـSِــَ%اُفَواِ)iَْ(َ"ُ-ـَ!ـ+ ،   َواDْـ
ََ̀وِ)  4ُـِ�ـJْ  َوِ�َ'ْ;ِ%Aـٍ%،   َوا)ـ%�ا  ِما)"�+  1ِـ6  26   ـZِـJْاْ�َ'  hَــ+ًدا،   ُ�ا)�9ـ<ـ  �9ـ6"'�

&ِA�ِ,ْ�'(ُب ا+�َ  
�+)'�ـْ,ـA�ِـِ&  َ�ْ�ـMَُواْ)  27ِ  Kٌْ�َ�ــ  +ِزُمَ)  َ?ـْ'ــ  Kْـَ,ـ��ِد  َ)ــAُ  َناْ)ـ0ُـْ%َءا  Kُِ�ــ�  
  +َوRَـــَ"  ِإَ)ـْ<ـَـ+  ِ�ـْـ3ُ  َوَهـَ;ـMَا  +َأDْـــTََ)  ِ�َ)ـــ3ُاْ)  ِ�ـــ3ِ  َ��Dــ3ُِ)  28
  َواْ)ــ0ِـــَ%اَءِة  َ�َداِءاْ)  َوِزAْــَـــُ   َوِةا)ـ'�ـَ"+  ـ<ـُ ِ?ـْ"  َأAْـfًـ+  َوُهـَ�  29
َ̀ـٍ   ِ�ــْ�  َ?�0ـَ-ـ+  اْ)ـSُـُ%وِف  ِإْ�ـZَـ+ُء  َوُهـَ�  30   َ'Sَـ�0ـَ-ـ+َوُ�ْ]  َ)ـَ-ـ+  Rِـ
ْ̀ـُ_  َ�Rْـِ"ــ3ِِ)  َواِ?ـــٍ&  ُآـــ�J  َوَرد�  31   3َِآِ!ـIْـ"ـِ  DَـOِـْ<ـِ%rِ  1ِــ6  َوا)"�ـ
  Gََ�ـ]�ـِ�  ِ�ــَ"+  ا)�Zْـِ@  1ِـZْ�"  6ـِ�ِ�+)  Gََ;ـ"�ـِ�  َ�ــ+  bَـْ<ـِ%  ِ�ـْ�  ُ�َ;!�ـً"+  32
َ̀ـ;�ــ3ِ  اْ�ـــِ%ٍئ  ِرAَـ+hَــُ   ِإ)�+  Gَـْ%ِآـ3ِ  َوَ�ـْ<ـَ�  َ�ـْ<ـَـ3ُ  َوَ)ـْ<ـَ¤  33 �ـِ  

�+ٌبَ �ِ�ْ�  ا)'َِّْ(<َ-+ِت 61ِ ِذْآِ% َ
ِ̀ـً"+  �i%َ1َـ0َـْ�  34 ِْ̀[ـ<ـKَ  َوَ?ــ+ِذَرْن  َأْ?ــُ%ِف  ِ�ـْ�  ُ�ْ]َ'ـ Gَ  _ِْ̀ـ �ِ)ــِ�اْ)  َ)ـَ  

35  Tَِآَ-ـْ!ـ   :ß‰ ôϑys ø9$# ، èŒθããr&  ،$ tΡ Ï‰ ÷δ$#    ª! $#   ،�Kِمَ)+  ُ�ـــ :  ¬! ، !$ uΖs9  

36  ô# ©Ün=tGuŠ ø9uρ  ،’ n?tãuρ «! $#  ،Ÿωuρ Ò9$#   Kِِ�ـْ�َواْ)ِ!<ـ   :>π|Á uΚøƒ xΧ  ، �َْوِ�ـ:  Ú t�tΒ  

−×  : َوَ�ـ+ِء  37 ö�t/  ، ×≅ ÏÜ≈ t/   ، öΝÍκÍ5 ، “É‹ Î/  ي  َ,ْ-ـِ%َواْ)  ا)�9ـ&�ِة  َ�َ"ـ�  اْ?ِ%صَْوMِا)�ـ  

Éb=ßs  : اْ)ِ,<ـKِ  َو1ِـ6،   1ِ<َ-ـ+  38 x.  ،Î�ö9¢Á9$$   َو ;ο uθö/u‘  ،ôM̈V çGô_ Ædkpt    ،Ì�ôf َو،   #$ x�ø9$#   

  َأْ�َ<ـَـ+  َآــ+َن  اْ)iْ�َـِ�  1ِـAَ  6ُ;ـْ�  َوِإْن  َ�ـَ;َـ+  ِإْن  ُ�ـ0َـْ"ـ0َـً"+  َوَ�ـ<�ـَـْ�  39

Èys{:   َوَ?ـ+َء  40 óÁ ym ، àMÜym r& ، ‘, ys ø9$#  �َـ<ـ�5:   َوِΟŠ É)tGó¡•Β  ،  θäÜó¡o„، θà)ó¡o„  

�+ُب ا)%�اَءاِتَ  
  َ�َ;ـَـkْ  َ?ْ<ـُ=  اْ)َ;ْ]ـِ%  َ�ْ�ـَ&  َآـMَاَك  ُآـِ]ـَ%ْت  َ�ـ+  ِإَذا  ا)ــ%�اَء  َوَر�iــِ@  41
  +َأRْــَ"  َ)ْ<ـَ]ـkْ  َ;ْ]ـَ%ُةاْ)  َآ+Dَـkِ  َأْو  +اْ�ِ'ْ�ـَ"  َ?ـْ%ِف  iَْ(ـGَ  �ْ�ِ  Jُِ;ـْ�  َ)Kْ  ِإْن  42
  Gُـ9َــ&�ُد  ِإَذا  Gَـْ;ـِ%Aْـً%ا  َوَأْ�ـــِ�  4َ�Aُـُ&  ِ)َ;ْ]ـٍ%  1ِـْ%ٍق  1ِـ6  َواْ)ُ[ْ"ـُ�  43

َ̀%�iٍَ  +َ�+ِتَ�+ُب ا)"�   َوَأْ?ُ;+ٍم ُ�َ'
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44  Kِِ�ــِ�  َما)ــ"�+  َو1َ[�ـ  Kِــ�َ�ـْ�  ا)ـ"�ـ3ِ  اْ  ٍ̂ ‰ß: ـــــ َآ  hَــ�K  أْو  1َْ'ـ ö7tã «!$#  

،   1َ[�ـKْ  ِء+ْ�ِ'ْ�ـَ"+اِ)  َوَ?ـْ%َف  45
  َواْ�ُ*َ*ـ+

$SْDَ :   tΑـُ�  َأiْـَ�ى  +Vَْ(ـ+َقِ) s%  ،(ْـ َوا$ |Á tã  

àMÜym  ِ�ـْ�  Vْ�َِ(ـ+َقْا  َوَ�<�ـِ�  46 r& :َْ�ـ   |MÜ|¡o0  ،(ْـْ"ـُ�َوا]ُ  �œ3)è=øƒ/: ــ ِ wΥ  :ْــiََو  

uΖù=yèy_  |Môϑyè÷Ρ$  : 1ِـ6  ا)]�ُ;ـ�ِن  َ�َ"ـ�  َواْ?ِ%صْ  47 r&  َو ÅUθàÒ øó yϑø9$# :َْ�ــ  $ uΖù=n=|Ê   

َِ̀'ـ+َح  َوَ�"�ِ\  48 Dْا   :#Y‘ρ ä‹ øt xΧ  |¤ tã  اْ�ِ'َ(+ِهـ3ِ  َ�ـْ�َف  �θÝàøt‘�#: ـــ ِ xΧ z4|Âtã   

öΝä3  :ـــــ َآ  َوِ�ـَ'ـ+  ِ�ــَ;ــ+ٍف  ِ�ـــ&�ًة  َوَراِع  49 Å2÷�Å³   ،9 َو©ùuθ tGs?  ،ZπuΖ÷FÏù   

≅: ـــ َآ  َأْدbِـKْ  َ�ـَ;ـْ�  إْن  َو4ِـْـٍ¤  ِ�ـIْـJٍ  َوَأو�َ)ْ�  50 è% Éb> ≅ َو،  ‘§ t/ āω  ،�ْــ�ِ   َوَأ

51  ’Îû ÏΘöθtƒ   ،:َْ�ـ  (#θä9$ s% öΝèδuρ  ،َو ö≅ è% öΝyètΡ  çµós Îm7y™  ،  Ÿω ùø Ì“ è? t/θè=è%  ،yϑs) tGø9$$ sù   

�+ُب ا)�f+ِد َوا)�O+ِءَ  
  Gَـِ,ـ6  َوُآ"�ـَ-ـ+،   ا)ـ�Oـ+ِء  ِ�ـَ�  َ�<�ـTْ  َوَ�ـْ[ـَ%ِج  ِ�+ْ�ِ'ـZَـ+َ)ـٍ   َوا)ـ�fـ+َد  52

ÏΨ÷è ـ  ا)  : 61ِ  53 sß، �Jـِ%، ِ�ـ-ْOُ(ا ،KُOْ�ُ ،_ِْ̀ـ Sِ(ْ0ِـْ_  اAْـْ%َوَأ،   أOِDْ   ،KَـOْ�َ   ،%ِْ̀ـِ_،   َ�ـْ-ـ   ا)"�ـ

54  t�Îγ≈ sß É، 4‘ sàs9   ، Ôâ#uθä© ، KٍـOَْآـ  ، zΝn=sß   õá è=øñ$#  ،"َ9 ،   +َمَ�ـ�à�àß  ،  ö�ÏàtGΡ $#  ، Ø' yϑsß   

55  t�x�øßr& ، $ xΖsß  :�َ4َـ+  َآْ<ـ  ،  ôàÏãuρَ�ى�ِ  t ÅÒ Ïã  ،¨≅ sß   :JِـSْ�  اَ�ـَ�  ُزْ�ـُ%ٍف  ا)

≅‘   ُ�ـَ�ـَ%ا ôM‾=sà،   َآ+ْ)Sِـْ,ـِ%    θ6=sà#)  : َوِ�ـُ%وٍم،  Mù=sß   ،óΟçFù=sà|  َو  56 sàoΨ   

57    z ù=n=ôàuŠ  ،#�‘θÝàøt xΧ   ،:ََ�ـ  Ì�ÏàtGós çR ùQ$#   َو  |MΨ ä. $ ˆàsù  ،:َـِ%  َو4َِ!ـْ<ـOَـ�  ا)ـ

≅×: ـــ ِ�ـ  ِإ)�+  58 ÷ƒuρ  ،ö≅ yδ  ،�َوُأوَ)ـ  îο u�ÅÑ$ ‾Ρ   َو  Åá ø‹tóø9$# +(َ   &َُوُهــ�ٌدا)%�ْ�ـ  rْ%َـRِ+ـiَ  

eá   ــَواْ)  59 ym +(َ(ْــ ا ÷Ùt  4’ n?tã  (ــ اÇΠ$ yèsÛ  6َو1ِــ  : & ÏΨ ŸÒ +"َـ+ِ�ـ6  ُفاْ)ـِ[ـ�َ  
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Ρ(uÙs  ِزُمَ)+  ـَ(ــَ<ــ+ُناْ)  iَـَ<ــ+Gَـَ"+  َوِإْن  60 r& x8 t�ôγ sß ،  ÷Ùyètƒ ãΝÏ9$ ©à9$#   

�äÜôÊ§ َو  61 çFôÒ  َ�ـْ: Môàtãuρ|:  َ�ـْ:،  #$ sùr&   ÞΟــ��  وRََهــ+  َو  :  öΝßγèδ$ t6Å_   Îγø‹ n=tã ÞΟو  

�+ُب ا)��ِن َ Kِ>!ِ(َْوا ِ  اْ)ُ!9َ&�َدGَْ<ِ� َواْ)ِ!<Kِ ا)]�+ِآَ
ِ̀ـَ<ـْ�،   ُ�ــ&�َدا  َ�ــ+  ِإَذا  Kٍِ�ـ<ـ  َوِ�ــْ�  ــ�ٍن�D  ِ�ـ�  8ُ�ـَ اْ)  وَأْ�ِ-ـِ%  62   َوَأْ�ـ
63  Kَـُ;ـْ�  ِإْن  اْ)ِ!ـْ<ـ[ْGَ   ٍـ�  َداَ�اْ)  َأْهــJِ  ِ�ـْ�  ْ[َ'ـ+ِراْ)ُ!  َ�َ"ـ�  َ�ـ+ٍء  َ)ــَ&ى  ِ�8ُـ
ِ̀ـ6  أْن  َو1َــ+  َواٍو  َ)ـَ&ى  َواْ?ـMَْر  َ�ْ?ـُ%ِفاْ)  َ�ـ+iِـ6  ِ�ـْـَ&  ْ�ِ-َ%Dَْ-ـ+َوَأ  64   Gَْ[َ'ـ

  َوا)'�ْA�ِِ� ِم ا)��ِن ا)]�+ِآَِ َأْ?َ;+َ�+ُب 
65  Kَُوُ?ـْ;ـ  A�ِـْGَ�ٍـ�ٍن  ـDَُ̀ـ�  َو َ̀ــ+ِإ،   َوiَـْ"ـFٌ،   اْدbَــ+ٌم،   ـَ-ـ+ٌرِإْ�  Aُـْ"ـ   ْ�ـ
  َ)ــTِْم  ِ�8ُـ�ـٍ   َ)+  ا)ــ%�اَو  ِما)ـ"�+  1ِـ6  َواد�bِـKْ،   َأْ�ِ-ـْ%  Sَْ"ـِ@اْ)  َ?ـْ%ِف  1َِ�ْـَ&  66

$: ـــ َآـ  ِ�ِ;ـْ"ـَ!ـٍ   ِإ)�+  )Aُـ�ِ�ــُ�(  1ِـ6  ِ�8ُـ�ـٍ   َوَأْدbِـَ!ـْ�  67 u‹÷Ρ ßŠ ــ�اDُ�َـ  َ�ـْ

َ̀ـ+ِ)  َآـMَا  ِ�8ُـ�ـٍ   ـَ(ـ+اْ)  ِ�ـْـَ&  0َْ"ـFَُواْ)  68   ُأِ�ــMَا  Sُـُ%وِفاْ)  َ�+iِـ6  َ)ـَ&ى  +ْ�
�+ُب اْ)َ!&�َ  

  َ�ـَ(ـَ'ـ+  َوiَـْ*ــٌ%  َوْهــَ�،   َو4َـ+jِـTٌ  َأGَــ�  َوَوا4ِـــFٌ،   ِزٌمَ)+  ـَ!ــ&�َواْ)  69
  Aُـَ!ـّ&  َوِ�+)ـ�Zـ�ِل  ، َ?+َ)ـْ<ـِ�  َ�ـ+ِآـُ�  َ�ــّ&  َ?ـْ%ِف  َ�ْ�ـَ&  4َـ+َء  ِإْن:   ِزٌم1َـَ"+  70
71  Fٌ4َـ+َء  إْن  : َوَوا4ِــ  Jَـْ(ـiَ  ِةTَـِ;ـْ"ـَ!ـِ   4ُـِ!ـَ�ـ+  ِإْن  ُ�ـ'�ـِ*ـً"+  َهـْ!ـ�ِ  
َ̀ـِ*ـَ"  َأGَــ�  ِإَذا:   ـTٌَو4َـ+jـِ  72 ً̀ـ+  ا)]�ُ;ـ�ُن  َأْو َ�ـَ%َض  +ُ�ـْـ   +ُ�ْ]ـَ,ـَ"  َوiْـ

�+ُب َ�ْ�ِ%1َِ  اْ)�iُ�ُِفَ  
  اْ)ـiُ�ُــ�ِف  َ�ْ�ـِ%1َـِ   ِ�ــْ�  ُ�ــ&�َ)+   ِ)ْ"ـSُـُ%وِف  ـِ&َكGَـْ,ـA�ِ  َوَ�ـْ�ـَ&  73
  َوَ?ـَ]ــْ�،   َوَآـــ+ٍف،   Gَــ+ٌم:   َ�ـ2ََ�ـً   ِإَذْن  Gُـ0ْـَ]ـKُ  َوْهــ6َ،   +ْ�ـِ'ــَ&اِءَواِ)  74
  ي1َ+ْ�ـَ'ـِ&  َ�ْ�ـَـً�  َآــ+َن  َأْو  ـٌ@Gََ�ـ"�  Aُـ�4َـِ&  ـKَْ)  1َــ�ْن،   Gَـ�K  ِ)َ!ـ+  َوْهـ6َ  75
ْ̀ـOًـ+،   1َ+ْ)َ;ـ+1ِـ6  1َ+)'�ـ+ُم  76   1َ+ْ)ـSَـَ]ـْ�  4َـــ��ْز  �ِياْ)  ُرُؤوَس  ِإ)�+  1َ+ْ�ََ�ـْ�  َوَ)
îٌَِ(ـ<  Gَـ�K  َ�ـ+  َوbَـْ<ـُ%  77   iَْ(ـَ"ـ3ُ  َوAُـْ(ـَ&ا،   fْ�ُـZَـ%�ا  Aُ�ُـ�iَ  َوَ)ــ3ُ،   ـ
  َ�ـَ(ـFْ  َ)ــ3ُ  َ�ــ+  bَْ<ـَ%  َ?ـَ%اٌم  َوَ)+ َو4َـFْ  َوiْـٍ�  ِ�ـْ�  ِناْ)0ُْ%َءا  61ِ  َوَ)ْ<َ¤  78

�+ُب اْ)َ!�Zُ0ِْع َواْ)َ!�Rُ�ِْل َ  
  َأGَـ�  iَـْ&  1ِ<َ!ـ+  ِ�َ�ـ+ِماْ)  ُ�ْ*Sَـِ�  1ِـ6  َوGَـ+  َوRُ�ْ�َـ�ٍل  ِ)َ!Zُ0ْـ�ٍع  َواْ�ـِ%ْف  79

'r  : َ�ـــْ:   βr& āω  : َآـِ"ـَ!ـ+ٍت  ِ�ـَ�ـ9ْـِ%  Zَiْ+1َـْ:  80 yf ù=tΒ ،  َو Hω tµ≈ s9Î) āωÎ)   
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ÿρ#) َو  81 ß‰ ç7÷è s? �َـ<ـ�ِ+Aَ   ،6ـDِ+�َ  ُهـ�َد  ، āω    š∅ ø.Î�ô³ç„ ، ñ‚Î�ô³è@ ،   ̈] n=äzô‰ tƒ، (#θè=÷è s? ’ n? tã   

82  βr& āω (#θä9θà) tƒ  ،Hω tΑθè%r&  ،βÎ) $ ¨Β   &ِْ�ـ�%(+� َو،   RِـJْ  ُ'ـ�َحْ̀، َواْ)َ!  ِ tã $ ¨Β   

83  (#θåκçΞ : ُ�ـ�اZَiْا   ، ÏiΒ $ ¨Β  :وٍم%ُ�Π،   ا)ُ!َ+0ِ1ِـ<ـَ�  ُ�ـْ"ـُ�  َوا)�َ]ـ+،   ِ r& ô ¨Β }§¢™r&   

84  ôMn=Å_Á èù  ،  !$ |¡ÏiΨ9$#  ،َو ?xö/É‹ ،ß] øŠ ym $ tΒ   َو βr& öΝ©9  :!َ(َْآـْ]ـُ%،   ْ̀ـُ'ـ�َحا : āχÎ) $ tΒ   

‰šχθããô : ْ̀ـُ'ـ�َحَواْ)َ!  +Dَْ�ـ+َم ،َ)  85 tƒ +َ̀ـ+ِلاَ)  َوُ�ـْ"ـُ�   َ�ـَ�ـ   َوiَـَ�ـ+  َوDَـSْـDْ+  Jٍـ

≅Èe َو  86 à2 $ tΒ çνθßϑçGø9r' y™   ،�َْواْ�ـُ'ـِ"ـ  (#ÿρ –Š â‘ اMََآ  ö≅ è% $ yϑ|¡ø⁄Î/ ،JُـRْ�َ(ْـْ�  َواRِ :  

87  ’ ÎΤθãΚçFø�n=yz َو (#÷ρ u�tI ô© $#  ،’ Îû !$ tΒ +َ�ـZَiْا :  Çrρ é&  ،óΟçFôÒ sùr& Ï، ôMyγtGô© $# ،  θè=ö7uŠ +َ�ـَ�ـ  

∅š:   َ�ـ+Dِـ6  88 ù=yèsù  ، Myès%uρ  ِآـَ"  ، ُروٌم+ :  ã≅ƒÍ”∴ s?  ،ـْ<ـَ%،   ُ�َ�ـَ%اbَــَ"  ِذي  َوRِ+  

89  $ yϑuΖ÷ƒr' sù  JِـSْـ�  ُوRِـْ�  َوا)�َ]ـ+،  ْ?ـTَاِباَ)+ ، ا)�9َ�َ%ا  61ِ  ُ�ْ[َ'ـِ"ـْ�َو،   RِـJْ  َآ+)

90  RَِوJْـ :  óΟ©9Î* sù ُهـ�َد   ، ©9r& Ÿ≅ yèøg ªΥ  yì yϑøg ªΥ  ،Ÿξ øŠ x6 (#θçΡ t“ ós s?   ،(#öθy™ù' s? 4’ n?tã   

�š،   َ?ــ¥�  91 ø‹n=tã Ól t�ym 3 ، Kْـُ�ـُ-ـZْiََو :   tã ̈Β â !$ t±o„  ، ¨Β 4’ ‾<uθs?   ،tΠöθtƒ Νèδ   

$ÉΑ َو  92 tΒ #x‹≈ yδ ، َو t Ï% ©!$#  ، Iωàσ‾≈ yδ    Gَ ـــt Ïm  6َ�ـ+ِمِ�اْ)  1ِـ  JْـRِ   ،"ََوُوه�ــ+  

öΝèδθçΡ   َو  93 y—̈ρ َوöΝèδθä9$ x.  :JِــRِ   اَآMَِ�ـَ�  ـ   :ø9$#    ،َو ‾≈ yδ ،  َو‾≈ tƒ   +(َ  Jِْ̀ـِ*ـ Gَ  

�+ُب ا)'�+َءاِتَ  

94  àMuΗ÷q u‘ uρ  ْ�ـُ%ِف�Tـ'�ـ+:   ا)ـ(+�ِ  rْ%َـ�،   َآــ+ِف،   ُهـ�ِد  ، ُروٍم،   +ْ�ـَ%اِفَ)  َزَ
rْ%َاْ)َ(ـ0َـ  

   Νyδ§ ؛   ا)ـ�Iـ+ِن  0ُ�ُـ�ُد،   َ%اٌتَأَ�<  َ�ً�ـ+  إْ�ـَ%َهــDَKْـSْـJٍ   ، َ�ـ2ُث  Dِْ�َ!ُ'ـَ-ـ+  95

  َوا)ـ�ــ�ِر  ِ�ـَ-ـ+:  MuΖ÷è©9|،  ِ�ـْ!ـَ%اَن  َآـ+)ـ�Zـ�ِر  1َـ+Vِــٌ%  ُ�ـ�K،   ُ)0ْـَ!ـ+ُن  96
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&ßNrَو  97 t�øΒ$# :  �َـ�ُ�Aُ  ،اْ)0ََ*ـ\ْ، ِ�ْ!ـَ%اَن  KُـA%ِSْGَ   ،Mu‹ÅÁ ÷ètΒ  :�  Aَُ[ـ\ْ  َ�ِ!ـْ:  0َـْ&ِ

98  |Nt� yf x©  :ا)&�َ�ـ+ِن   ،|M̈Ψ ß™  :%ِـVِ+َ̀ـ+ِلَواَ)،   ُآــً"+  1َـ   bَـ+1ِـِ%  َوَ?ــْ%َف  ، +Dْـ

99  ßN§�è% &÷ tã  ،M̈Ζy_�  : 61ِـ  kْـَ�ـiََو  Nt�ôÜÏù  ،M§‹É)t/ ،  َو MoΨ ö/$#�� ،  َو MyϑÎ=x.  

100  eَـ�ْ�ـَ%اِفَ)ا  َأْوَ+   ،�Jـ'�ـ+ِء  1ِْ<ـ3ِ  َو1َـْ%ًدا  4َْ!ً�ـ+  اْ�ُ'ِ"ـْ�  َ�ـ+  َوُآ(+�  ُ�ــِ%ْف  ِ
JِRْ�َ(ْا Tِ!ُْب َه+�َ  

�َ-ْ!Tِ  َواْ�َ&ْأ  101ِ  JِـRْ�َ(ِْ�ـْ�  ا  Jٍ1ِْ�ـ  Kّـfَ�  AُـfَـKّ  ِ̀ـْ�ـJِاْ)  ِ�ـَ�  َ�+ِ)ـٌ=  َآـ+َن  ْنِإ  ِ
102  rُ%ْ[ِاْ)َ;ْ]ـِ%  َ?ـ+َل  َواْآ  ِ̂ َْ̀'ـ   َو1ِــ6ّ  َهـ+َآْ]ُ%  ا)ـ"�+ِم  bَْ<ـَ%  +ْ�َ!ـ+ِءَ)  َو1ِـ6،   َواْ)

103  ø⌠ MoΨ  َ�ـَ: ٍ#$ ö/$#ِ  ¤› Í÷ö∆$#  َو È÷ uΖøO οَو   #$ r& t�øΒ$#ٍ َو  Νó™$# ٍ:ََ�ـــ  È÷ tGt⊥ øO $#   

  iْ�َKِِ� َ�َ"� َأَواِ�ِ% اْ)َ;ِ"َ�+ُب اْ)    
  َ?ـَ%َآــ3ْ  1َـَ(ـْ�ـُ�  ُرْ�ــkَ  ِإَذا  ِإ)�+  Sَـَ%َآـ3ْاْ)  ِ�ـُ;ـ�J  اْ)ـiْ�َـَ�  َوَ?ـ+ِذِر  104
ٍ̂  ِإ)�+  105 َ̀ـْ'ـ �ـَـْ*ـFٍ  َأْو  ِ�ـِ   ،Kِّإَ�ـ+َرًة  : َوَأِ�ــ  �Kـ�f(+�  َوhَــKّ  َر1ْــٍ:  1ِـ6  ِ

 ُ!َGِ+]َ(ْا  
  Gَـ0ْـِ&َ�ـ3ْ  ـ0ُـْ%�ِناْ)  ِ)ـ0َـ+ِرِئ  ِ�ـ�ـ6  ُ!0َـ&�َ�ـ3ْاْ)  OْDَـِ!ـ0َGَ  6َـ�fـ�  َوiَـْ&  106
  ُمَوا)ـ]�ــَ"+  َ�ـْ�ــُ&  ا)ـ*�ـَ"+ُة  ُ�ــ�K  ِ�ــَ'ــ+ُم  َ)ـَ-ـ+  ِ)ّ"3ِ  َواْ)ـSَـْ!ـُ&  107
َ̀ـ�اْ)ُ!  ا)�ـِ(ـ�6  َ�ـَ"ـ�  108   ِ�ـْـَ�اِ)ــ3ِ  وGَـ+ِ�ـِ�ـ6  َوRَـSْـِ(ـ3ِ  َو�ِ)ـZَ*ْ  3ِـ
َ̀ـْ%  ا)'�ْ,A�ِـَ&  SْAُِ]ـِ�  َ�ـْ�  اْ)ـَ�ـَ&ْد  1ِـ6  َوَزاٌى  iَــ+ٌف  َأْ�َ<+Gَُ-ـ+  109 OْAَ  &َْ�ـ�%(+�ِ  
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ظْنم ي الْفقاَءرقَبِ ةالْ رِصمفَنلِص ميقِرِطَ ن روضالْ ةمعلَى( لِدع ةلَّامرِيرِ الْعحاُهللا ت همحريِي رمالْأَز(  
لْللَّعامة الشخِي عنِ رِامب السيد ثْعانَم رحماُهللا ه  

�َ�ِإ ُتِ�ْ�َ�  1َ�َ �ْ�َ  !"�ً$�َ̀� َواْ)َ�َ"� اْ)  "ِ&  ُ�َ% Zَ*ْ!ُ َواْ)ِ�َ)�ِل FِSْ�*(َوا+  

2  (ٍ�  ِل ُ&ْ>َ;:9�2َُ�ِ, اْ�"3َْ�َ�ى َرْو4ٍ5َ ِ�  َو2ْ3َُ� 0ُ1َْ/ َ�" َ."َء َ(ْ, َ�+ِ* َ("
  ِ�ُ�;KٍC9 َأ3ِْ�ل آHIَن ُ&BCُ+ْ�َ�ِ Dْ$CEَ1َ  :FَEٍْل َآ2َْ@ٍ, َوَو?$َ<ْ,  3
4  ,ْ�َLَِوأد Nْاْرَآ "Fٍَم َآ"LَْدP3ِ Qْ!َ�Rََو  H9STَ&َ ِت:?َD�ُ1ِ  ا� (ُUVE�ُ0ْTَ3ِ  
  َوَدْع 4ً9TLُ 1ِ  ا�:ِم َوا�9Dاِء َ&ْ>ُ�:  َو ن XْP3َِ!"ٍر َآَ@"ِ?@َ, Wَْ� َرَوى  5
6  ,ْ�َ�  َوأْ_ِ�ْ) َ^;َ3ِ�B@ُ3ِ "9Tُ?َ[ ُأْ\HSِ  َوVْ?َ Hَ] KَFْWَ ا�َ!Sِ�ْ َآ"Zْر3َِ� اْ(َ
7  ْ̀ CُFْ@َاٍف َآDَ)ْ4َ َأ>َCْ3َو َوDُ>ِ@ْCَ�ُ  :FَEْ&ُ 4ِbَ:9cَن ِ?@ٌ, 1ِ  ا�  
8  Dٍ>ِ@ْCَ�ُ3ِ  1ِ 9"ُدCَأَ&"َك ا� Kَْه g1ِ$:  َو�َ;َ̂�َوُآْ, ُ Dٍ@FِVْ&َ hَ.َْوَدْع َو  
  Kٍ�ْTَ3ِ َ�َ�ى َوWٍْ[ َآَ/اَك َ?:ِ?:  َوDْ1ٍِق 3َِ;ْ+0ِ@ٍ) َوiَ&"ِن 1َ"ْ�ِ/1َْ,  9

10   ]ٍ2ْ5َ  1ِ kُ;َ+ْRََ!"َو�وِDُ3ِ "+ً2ْ5َ9:  َوETَ&َ hُTْ)َ Kِ@+ِا� lِRDِmَ ,ْ�ِ َوَذا  
11  g;َ1َ "Rَ وِمUDٍم َآَ@"ِ?ْ@َ, ُ&2َْ;:  َو5َ)9 َ�َ�ى َزْرَ("َن 1ِ  ا�"LَْدP3ِ َو ن  
12  pِِد"Cَ3ِ ْ̀ %ُFْRَاٍف َوDَ)َْو3َْ%َ<4َ َأ  H$S\ُ Dِ>ِ@ْCَ�ُ �  َوg1ِ ا�<BUِر ِ?@ٌ, َ�ْ
13  4ً9@qِ&َ  �ِ:?َ �ْ�َ  &ِ:�  إ�g ا�g+َ>َCْ�ُ ا�ُ�ْ!َ�ي إ�g ا�9T"ِس ُ�Dَْ?:  َوُأْهِ�ى َ
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�)حرزِ الْأَمانِي ووجه التهانِي(�T����)��������SB������R���Bא��P3ْ��م��א��:Q���"�9K3��E(�0	�א�� �
67 - هابانِي لُبا املَعهتفَلَب لَّتا أَه... ذْباغَ عا سا مبِه تغصلَاولْسسا م  
68 - فوتاخ تمر ِسرييا الترِهسي ي هارلَا ...صمؤم هناِهللا م نوبِع تنفَأَج  

69 -  دائرِ فَوشبِن تادا زأَلْفَافُهو... لَا فَلَفَّتفَضا أَنْ تههجاًء ويح  
70 - هتيمسالْ"ا و زرانِيحأَم "نميا ت... هالت هجووقبتم نِهلَاانِي فَاه  

  فْعلَاا ومأَعذْنِي من التسميعِ قَولً ...للَّهم يا خير سامعٍ وناديت أَ - 71
72 - ي إِلَيدي الْك كنا مهدمي تادنِي فَلَ ...أَيرٍ أَجِرورِي بِجطَلَاأُفَا أَجخ  

73 - نأَمو نيلْأَما ا لهنيِ بِِسرإِ ...أَمالْو وفَه تثَرلَانْ عمحونُ تأَم  
 ورِ مكْحلَاةُ ذُو النَءاخوته الْمرلإِ ...ةُ مرؤها أَقُولُ لحرٍ والْمروَء - 74

75 - أَخ ابِهي بِبظْمن ازتجا الْمهلَا ...ي أَيموقِ أَجالس دكَاس هلَيى عادني  
76 - ريخ بِه ظُنو هِسيجن حامسا و... ابِالإِنْ كَغْضى ونسالْحلَااِء ولْهانَ ه  
  ا فَأَمحلَااد رام صوباخرى اجتهوالُ ...وسلِّم ِإلحدى الْحسنيينِ إِصابةٌ  - 77
  من الْحلْمِ ولْيصلحه من جاد مقْولَا ...ه بِفَضلَة كْانَ خرق فَادرِوإِنْ كَ - 78
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1 - م  آنُ الْكَرِميالْــقُرع  ةراتوتالْم ةآنِيالْقُر اَءاترالْقو وِيدجاِء التلَمع اهأَفْو نالتلقِّي م.  
حبة والشيخ برانق والشيخ حممود طنطاوي ملحق مبصحف مصري صححه جلنة من علماء األزهر الشيخ رزق - 2

  .وغريهم 
  .طبعة قدمية  –ثمان أحكام تالوة القرآن للشيخ عامر بن السيد ع - 3
  . املكتبة األزهرية –الربهان للشيخ حممد الصادق قمحاوي  - 4
  .تسجيالت صوتية يف أحكام التجويد للعالمة الشيخ رزق خليل علي حبة رمحه اهللا  - 5
6 –  رِيمصر  –مكتبة السنة  –معامل االهتداء يف الوقف واالبتداء للشيخ احلُص.  
  .مصر- مكتبة أوالد الشيخ للتراث –الْمكْتفَى في الوقف واالبتدا لإلمام أيب عمرو عثمان الدانِي  - 7
  .بريوت  –كتب عامل ال- طَلَائع الْبِشرِ يف توجيه القراءات العشر للشيخ حممد الصادق قمحاوي  - 8
  .مصر  –طَبعةُ مكْتبة أَوالد الشيخِ للتراث  - صريح النص للضباع  - 9

  .مصر  –مكتبة القاهرة  –إرشاد املريد للدكتور حممد سامل حميسن  -10
  .مصر –دار السالم  –البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة للعالمة الشيخ عبد الفتاح القاضي  -11
  .مصر - املكتبة األزهرية –يف القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر للدكتور حميسن  بذّهمالْ -12
دار ابن  –عبد ايد رياش /أ-حتقيق إمساعيل الشرقاوي –منظومة حرز األماين ووجه التهاين لإلمام الشاطيب -13

  .مصر –احلفصي 
  .مل تطبع  –حتقيق إمساعيل الشرقاوي  –منظومة طيبة النشر يف القراءات العشر لإلمام ابن اجلزري -14
 –دار اإلمام مالك  -زكرياء توناين /حتقيق أ –الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة للشيخ زكريا األنصاري  -15

  .اجلزائر 
  .بريوت / لميةدار الكتب الع - النشر يف القراءات العشر البن اجلزري -16
  .مل يطبع  –خالصة الفكر شرح طيبة النشر إلمساعيل الشرقاوي -17
  .نسخة إلكترونية  –إعانة املستفيد يف ضبط متين التحفة واجلزرية للشيخ حسن الوراقي  -18
  .بيروت  –دارِ ابنِ كَثريٍ ، الْيمامةَ  –إعراب القرآن الكرمي حمليي الدين درويش -19
  .بيروت  –صحيح الْبخارِي طَبعةُ دارِ ابنِ كَثريٍ ، الْيمامةَ  -20
  .بيروت - طَبعةُ دارِ إِحياِء التراث الْعربِي   -صحيح مسلم  -21
  . الرياض –مكْتبةُ الرشد  ن أَبِي شيبةَابمصنف  -22
  . القاهرة –قرطبة مسند اإلمام أمحد مؤسسة  -23
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  بريوت –مؤسسة الرسالة  - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  -24
  .دار الكتاب العريب ببريوت - حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم  األصبهاين -25
 .بريوت  –دار الكتب العلمية  -املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري -26
27-  قَاناإلت يوطيللس- يثدارِ الْحةُ دعطَب .  
  . طَبعةُ دارِ إِحياِء التراث الْعربِي - أَحكَامِ الْقُرآن البن العريب  -28
  .بيروت  –طَبعةُ دارِ الْعلْمِ للْماليِنيِ  - اَألعالم للزركَلي  -29
  .ةُ دارِ الْفكْرِ طَبع - الثِّقَات البنِ حبانَ  -  30
31-  طُبِيالْقُر فِْسريت -  يثدارِ الْحةُ دعةُ  –طَبرالْقَاه.   
32  -  رِيفِْسري الطَّبت- الَةسالر ةسسؤةُ  -  مرالْقَاه.  
  .تونس  –الدار التونسية للنشر  –التحرير والتنوير للعالمة حممد الطاهر بن عاشورالتونسي  -33
34-  يقهيشعب اإلميان للب -  ةيلْمبِ الْعالْكُت ارد–  وتريب.  
  .الدمام  –دارِ ابنِ الْقَيم  - الْعيالُ البن أَبِي الدنِيا  -35
36-  انِيبيرٍو الشمنِ عثَاين  البالْمو ادالرياض  –طبعة دار الراية  -اآلح.  
   .القاهرة  - القرآن للسيوطي  دار االعتصام  أسرار ترتيب -37
  .بريوت  –الْبرهانَ للزركَشي طبعة دار املعرفة  -38
  .بريوت  - مناهلِ الْعرفَان للزرقَانِي  طبعة دار الفكر   -39
40-  ةيلْمبِ الْعارِ الْكُتةُ دعانَ  طَببنِ حقَالِء  البالْع ةضور– وتريب .  
  . بريوت –التارِيخ لَابن عساكر في طبعة دار الفكر   -41
42-  راشطَارِ النلُ اَألوين ، يثدارِ الْحةُ دعريٍ طَبنِ كَثب فِْسريت : ةنِريِيالْم ةاعةُ الطِّبارإِد.  
  .بيروت  –طَبعةُ دارِ الْفكْرِ  - الْمغنِي البن قدامة املقدسي  -43
  .بيروت  –ابن حبانَ طَبعةُ مؤسسة الرسالَة . اِإلبداع  طَبعةُ دارِ اِإلعتصامِ  -44
45-  رِفَةعارِ الْمةُ دعطَب  قُطْنِيارالد–  وتريب .  
46-  دعنِ الْجرٍ  - مسند ابادن ةسسؤةُ معطَب– وتريب  
  . مشقد –الْمأْمونَ للتراث  السنن أليب يعلَى طَبعةُ دارِ -47
جنود أخفياء ومتقنات ، مواقع علمية قرآنية على الشبكة الدولية للمعلومات ا باحثون وباحثات متقنون  -48

  .اهللا خريا ، وجعل ما يقدمونه يف موازين حسنام يوم اجلزاء أوفياء ، جزاهم 
  
  



242 
 

رِسـهالْـف ييلفْصالت  
  

 الْموضوع                                                                            الصفْحةُ
2....... ...............................................................اهللا  رمحهالشيخ حممود أمني طنطاوي  فضيلة تقريظ  
3..................................................................الشيخ علي حممد توفيق النحاس حفظه اهللا فضيلة تقريظ   
  4........................  .......................... ...........................................................مقَدمةٌ 

 بعفَ ضضلِائ هفْظحالكَرِميِ و القُرآن ةالو6..........................  ................................................... ت  

 وِيدجالت لْم11........... ............................................................................................ع  
12 ........................................................... ..............................مراتب قراَءة الْقُرآن الْكَرِمي   

 هناُهللا ع يضانَ رملَينِ سفْصِ بامِ حنِ اِإلمةٌ عمقْد12.........................  ...........................................ت  
 ةايوي الرف هامإِم :هناُهللا ع يضر يالْكُوف ودجأَبِي الن ناب ماص13. .........................................................ع  

  هتايي رِوف هناُهللا ع يضفْصٍ رامِ حاإلم دن13............................................................................س  
هناُهللا ع يضفْصٍ رح ةايرِو ق14...................................................................................... طُر  

15                                                                                 باب اِإلستعاذَةُ                              -1  
16............................ .................................................ستعاذَة بِاال رِهجالْ اتقَوأَو ارِراِإلس اتقَوأَ  

16                                                                                                        باب البسملَةُ          -2  
3- رِ           بولِ السائأَو دنع لَةمسالب عم اذَةعتاالس هجأَو 17                                                             اب  
4- يتورالس نيب لَةمسالْب هجأَو اب18                                                               نِ                            ب  
  19                                                                                         باب أَحكَامِ النون الساكنة والتنوِينِ -5

19............................................ ..........................................................هار اِإلظْ: أَوالً   
20............................ ..........................................................................اِإلدغَام : ثَانِيا   
21............. ........................................................................................ اِإلقْالب: ثَالثًا   
22................................. ............................................................اِإلخفَاُء احلَقيقي : رابِعا   

6- ابكْمِ بنِ حيتدداملُش ونالنيمِ و24                                                                                           امل  
7-                   ةناكيمِ السامل أَحكَام اب24                                                                                 ب                                

25................................. .....................................................وِي خفَاُء الشفَاِإل:  ولُاحلُكم اَأل  
26............... ................................................................... غريصالمثلَينِ الْإِدغَام : احلُكم الثَّانِي   

26.............................. ...................................................... فَوِيشالظهار اِْإل: م الثَّالثُ حكْالْ  
28                                               باب أَحكامِ  الالمِ                                                             -8  

28...  .............................................) ....................................الــــ(أَحكام  المِ : والً أ  
28................. ..............................................................................اِإلظهار: احلَالَةُ اُألولَى   
29............................................ ...................... .............................اِإلدغَام: احلَّالَةُ الثَّانِيةُ   

29............................. ...............................................................أَحكام  المِ الفعلِ : ثَانِياً   
29............ ..................................................................................اِإلدغَام : ولُ حكْم اَألالْ  
30.............................. ...............................................................اِإلظْهار : حكْم الثَّانِي الْ  



243 
 

31                                                                                 باب أحكَام املثْلَينِ واملُتقَارِبينِ واملُتجانِسينِ -9     
31...................................... .................................................................املثْالن : أَوالً   
31.....................................................................................................املُتقَارِبان : ثَانِياً   
33........................... ........................................................................املُتجانِسان : ثَالثاً   

  34........................................................................................استثْناَءات الْمتجانِسينِ الصغريِ 
10 -                                       دكَامِ  الْمأَح َاب35                                                                  ب     
35                                                                                 )   الْطَبِيعي ( باب الْمد اَألصلي : أَوالً  -11   

36................................... .......................) ..................الطَّبِيعي  فَرع عنِ الْمدوهو ( مد الْعوضِ   
36                                                                                       الْفَرعي            باب الْمدّ: ثَانِيا  -12               

1- تالْم دلُ الْما(صاجِبى ومس37.................................................) ....................................ي  
 امه بِيهنتلِلصتالْم دبِ الْماترفْصٍ مح37............................................................................ل 

38.....................................................................................) يسمى جائزا(  الْمد املُنفَصلُ -2  
  38................................................... تنبِيه هام لمراتبِ الْمد الْمنفَصلِ لحفْصٍ

39........................................................ ................. تتمة هامة  – )يسمى جائزا(  مد الْبدلِ  -3  
  40.....................................................................................................الزِم الْمد الَّ -4

عولُ  النالْ: اَألو يلْمثَقَّالْك40......................................................................................... لُم  
عوالْ: الثَّانِي  الن  يلْمفَّالْكخم40...................................................................................... ف  
عوثُ  النالْ: الثَّاليفرثَقَّالْ ح41........................................................................................ لُم  

 عوالن  ابِعالْ: الريفرفَّالْ حخم41...................................................................................... ف  
41....................................................................................................الْحروف الْمقَطَّعةُ   

42...........................................................................................................تتمةٌ هامةٌ   
5- كُونلْسل ارِضالْع دا( الْمزائى جمس43..................................................................هامتنبيه  –) ي  

 دلْمى لرأُخ اعو44ِ...................................................................................................أَن  
 لَةالص د44...........................................................................................................م  

45............................................................................................................ نيِمد اللِّ  
46.........................................................................................................–مد الْفَرقِ   

47............................................................................................مد التعظيمِ  -مد التمكنيِ   
48.................................. ........................................يف أقوى املدود والتسوية يف املد تنبيهات هامة  

49                                                                                               بتداِء     باب الْوقْف  واال -13  
قْفالْو  الْقَطْع ، كْت49........................................................................  ..................، الس  

49.................................................................. .....................................أنواع الوقف   
50..................................... ........................................................الوقف االختياري  أقسام  

1-   امالت قْف50...............................................................  ...................................الْو  
51............................................... .........  ........................................ فيكَاالْ وقْفالْ -2  
  51................................  ................................................................ حسنالْ وقْفالْ -3
52..................................................................  ................................ الْقَبِيحف لْوقْا -4  



244 
 

54................................................. . ...............................ر الْكَلمة من حيثُ آخ الْوقْفأقسام   
1- ضحكُونُ الْم54.................................... ............................................................الس  
2- مو54..................... ......................................................................................الر  
3- امم54........................................................... .............................................اِإلش  
55............................................ .............................................................اِإلبدالُ -4  

55............................ ......... .......... ................الوقف على اهلمز املتطرف يف املد املتصل  تتمة هامة يف  
14-          رِيفالش فحصبِالْم طبالض اتطَلَحصمو قْفالْو اتالمع اب57                                               ب  

  60                                                                                      بِهمزِ  الْوصلِ          باب االبتداُء -15

62.................................................................... ................................مالحظات هامة   
16 - كْتالس اب63                                                                                                      حلفص  ب  

   64.....................................................................................السكْت علَى الساكنِ قَبلَ الْهمزِ  
 ةبالطَّي نفْصٍ مح قطُر عمجن فكَيو ، امه رِيرحتامه بِيهنفَسِ( ترِقَةُ الن65............. ................................. )س 

66.............................................  ...............  ...........................................تتمةٌ هامةٌ    
67                                                                                  باب إِرشاد الْقُراِء إِلَى الْوقْف واالبتداِء - 17  

 قْفي الْواِء فلَمالْع بذَاهُءوسِ اآليِ ملَى ر67...............................  ........ ........ .........................ع  
 نِعتمي يةُ الَّتعبالس عاضو69.............. .................. .................................مبا قبلها "الذين"فيها وصل الْم  

70........................................  .......................................) ..................نعم( الْوقْف علَى  
71..........................................................  ) .......................................بلَى(الْوقْف علَى   
73........................................................ ......... ................................ )كَال(الْوقْف علَى   
76....................................................... ......... ................................ )ذَلك(الْوقْف علَى   
77................................................ ......... ..................................... )كَذَلك(الْوقْف علَى   
78...................................................... ......... ..................................) هذَا(الْوقْف علَى   

79................................................ .................................والْبدِء بِها ) لَكن(الْوقْف علَى ما قَبلَ   
79............................................... ......... .......................والْبدِء بِها ) ولَكن(الْوقْف علَى ما قَبلَ   
79................................... ......... ......... ....................الْبِدِء بِهاأشباهها وو) أَنْ(الْوقْف علَى ما قَبلَ   
80................................... .........  .....................................والْبِدِء بِها ) إِال(الْوقْف علَى ما قَبلَ   
81...................................................... .............................والْبِدِء بِها ) ما(الْوقْف علَى ما قَبلَ   

81............................................................. .............................................تتمة هامة   
ةّيفّسعّالت الوقوف نم مناذج الغريبة رِبِنيعالْماِء وّالْقُر ضعا بكَلَّفُهت82......................... ......... ..... ...........اليت ي  

  83                                                                                 عِ والْموصولِ              باب الْمقْطُو - 18
1-  قْطَعأَنْ(ت ( نع)83....................................................... ................ ........... يف مواضع )ال  
2-  قْطَعإِنْ(ت ( نع)ا85.................... ................ .........  ..........................................يف ) م  
3-  قْطَعت)نع ( نع)ا85..................................... ......... ...........................................يف) م  
4-  قْطَعت)نم ( نع)ا86............................. ......... ......... .........................................يف) م  
5-  قْطَعت)أَم ( نع)ن86...........................................................................................يف )م  
6-  قْطَعثُ(تيح ( نع)ا86........................................................................................يف) م  
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7-  قْطَعأَنْ(ت ( نع)86...........................................................................................يف )لَم  
8-  قْطَعإِنَّ(ت ( نع)ا87..................................... ......... ............................................يف )م  
9-  قْطَعأنَّ(ت ( نع)ا87............................................ ......... .....................................يف) م  

10-  قْطَعكُلّ(ت ( نع)ا87....................................... ......... .......................................يف) م  
88...................................... .........  ......................................يف) ما(مع ) بِئْس(توصلُ  -11  
12-  قْطَعي(تف ( نع)ا88......................................... ......... ......... ......... ..................يف) م  
89.......................... ......... ....................................................يف) ما(مع ) أَين(توصلُ  -13  
89.................................  ........................................................) لَم(مع ) إِنْ( توصلُ -14  
89.......................... .........  ...................................................يف) لَن(مع ) أَنْ(توصلُ  -15  
89................................. ......................................................يف) ال(مع ) كي(توصلُ  -16  
17-  قْطَعت)نع ( نع)ن90............................... ......... ................................................) م  
18-  قْطَعت)موي ( نع)م90................................ ......... ...............................................) ه  
19 –  قْطَعالِ(تم ( نع)ذَاه ( ،)ينالِء(، ) الَّذؤ90........................... ......... ..............................) ه  
20-  قْطَعتو)الت ( نع)ني90............................. ......... ..............................................) ح  
21-  نلُ كُلٌّ موصيكالوا) (وزنوا(و ( عم)90................................. ......... ...........................) هم  
22-  نلُ كُلٌّ موصا(، ) آل(يا(، ) هي ( هدعا ب90................................... ......... ........................بِم  
23-  قْطَعأَنْ(ت ( نع)91............................... ......... ..................................................) لَو  
91...................................... .................................................كلمات كتبت موصولة  -24  

92...................... ........... ......... ..............................................................تتمةٌ هامةٌ   
  92                                                                ًء مفْتوحةً                باب هاِء التأْنِيث الَّتي كُتبت تا - 19

92.................. ......... ......... ............................................................) رحمت(كَلمةُ *   
93..... ......... ......... ......... ................................................................) نِعمت(كَلمةُ *   
93 ..............................  .................................................... )امرأَت(كَلمةُ  ،) لَعنت(كَلمةُ *   
94...................................... ......... ..................................................) معصيت(كَلمةُ *   
94................................................ ... ..............................................) شجرت(كَلمةُ *   
94....................................... ............... .............................................) سنت(كَلمةُ *   
94............................. ..................  ....................................................) قُرت(كَلمةُ *   
94............................... ......... ...........................................................) جنت(كَلمةُ *   
94........................ ....... ......... ......... .........  ....................)) بقيت(، كَلمةُ ) فطْرت(كَلمةُ *   

95........................ .بِالتاِء الْمفْتوحة  رسموكُلُّ ما ورد بِالْقراَءتينِ بِالْجمعِ واِإلفْراد ،  )كَلمت(، كَلمةُ ) ابنت(، كَلمةُ   
20 -  اببذْفالْح                 اتاِإلثْب96                                                                                   و  

96..................................... .......... .................................)ومحذُوفَةٌ وصلًا(األلفَات الثَّابِتةُ وقْفًا   
97..................................... .........) ..........................................أَيّها(تنبِيه لَطيف في إِعرابِ   

98...................................... .......... .....................................األلفَات الْمحذُوفَةُ وصالً ووقْفًا   
98............................. ......... .......... ............................... )وحمذوفة وصلًا( الْواوات الثَّابِتةُ وقفًا  

 99..................................... .................................................الْواوات الْمحذُوفَةُ وصالً ووقْفًا 
99.................................................. .........  ......................)وحمذوفة وصلًا(الْياَءات الثَّابِتة وقْفًا   

 اَءاتالْي نم قْفًا ووصلًااملشهورو ذُوفَةح100....................................... ........... ........................الْم  
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21- صو  وفرارِجِ الْحخيفِ م ابا                   به103                                                                 فَات  
  103...........................................  ...... ................................الْحروف الْجوفيةُ : الْقسم اَألولُ 
103.................................. ......... ... ..................................الْحروف الْحلْقيةُ  : الْقسم الثَّانِي    
103................................ ........... .......................................حروف اللِّسان   : الْقسم الثَّالثُ   

مسالْق  ابِعفْوِ: الرالش وفرةُ   الُح105......................................... ............ .... .......................ي  
 سامالْخ مسالْق :وحومِ رشيالْخ 105........................ ......... ........... ...................................ف  

105........................ ......... .............. .....................................حروف الْهِجاِء الْفَرعيةُ ) ب(   
106............................... .............. .............................. ة الْمشهورةصفَات الْحروف الْعام)  ج(   

                                                                                                                106  دلَهاَ ض فَاتص  
1-  رهالْج )دضوسمالْه 106............................ ............ ) ..............................................ه  
106................................. ............................................) ها الشدةُ والتوسطُوضد(الرخاوةُ  -2  
3- االدضفَالُ وتس الُءاالهعت106..................... ......... ...................................الترقيق والتفخيم  – س  

107............................ ................... ..................................مذهبان للعلماء يف مراتب التفخيم   
4-  احتفاِإلن)اقإطْبال هدض108......................................... .........  ) ..................................و  
5-  اتماإلص )دضواِإلذْالق 109.............................................. ) .....................................ه  

109                                               صفات ال ضد هلا                                                                  
1-  ريف109................................... ......... ..........................................................الص  
109........................................................................................................الْقَلْقَلَةُ  -2  
3- ّالل 110................................ .........  ..............................................................ني  
110..................................... ......... .....................................................نحراف اال -4  
5-  كْرِير110..................................... .........  .......................................................الت  
110.................................... ......... ........................................................التفَشي  -6  
110................................... ......... .......................................................اِإلستطَالَةُ  -7  

 امه بِيهنلَتوح  ةيالظَّائ اد111................................. ......... ............................................الض  
111................................................... ........................................نة ومراتب الغصفة الغنة   

112............................................ ......... ..............................أَحوالُ الراِء في التفْخيمِ والترقيقِ   
وأَح اللَةالْج 116....................................... .........  .........................................الُ المِ لَفْظ  

118............................... ......... ...................................جدول لبيان حروف اهلجاء خمرجا وصفة   
120............... ......... ............................................خمارج احلروف و ألعضاء النطقة م توضيحيورس  

125                                                       باب التكْبِريِ                                                      – 22  
128                         من طرق الطيبة ة لرِواية حفْصٍرقِ األربعة الرئيستبين ما اختلف فيه عنِ الطُّ باب جداوِلَ -23  

129................................ ......... .......................................جدولُ ما اختلف فيه عن الْهاشمي   
130.............................. ............... ...................................جدولُ ما اختلف فيه عن أبِي طَاهر   

131........................................ .... ........................................جدولُ ما اختلف فيه عن الفيلِ   
عرز نع يهف فلتا اخلُ مود132............................................... ........ ...........................انَ ج  
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135........ ........................................................ما حكْم التمايلِ أَثْناَء تالوة الْقُرآن أَوِ استماعه ؟  -1  

2- ثاللَّي اَءةربِالْق وفَةرعة الْمياعمالْج راءةالق كْما ح؟ م ة136................... ...........................................ي  
137...............................................ما حكْم إِدراجِ بعضِ الْحروف الْمقَطَّعة في بعضِ اَألوراد الصوفية ؟  -3  
  138............................................................. ؟  �من أَسماِء سيدنا محمد " يس"، و " طه"هلْ   -4
140............................................. ................ما حكْم قراَءة الْفَاتحة في الصالة لِإلمامِ وللْمأْمومِ ؟  -5  
141........................................... .......................ما حكْم صالة من ال يستطيع أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ ؟  -6  
142............................................... ..............................ما حكْم إِطَالَة الْقراَءة في الصالة ؟  -7  
146........................................... ...............................الصالة ؟ ة في حكْم الْجهرِ بِالْبسملَ ما -8  
9- ررِ تيا بِغهاَءترقو اتآي أَو روارِ سيتاخ كْما حمف اتكَعلَى الرا عيبِه؟ ت الة147.....................................ي الص  

148.................................. ..................... ؟ سؤال حول اختيار اآليات يف الصالة وما هو التنكيس  -10  
151................................ ...؟ الةَالص لُطبي اذَه لْه، و"  ىلَب"  ، و"  اِهللابِ تنعتاس"  ومِمأْمالْ ما حكْم قَولِ -11  
12- لْه تجوز ققُلْا ةُاَءررآن مترجام يف الص153............................................. ..................... ؟ الة  
13-  اَءةرق نع هِينالْم ناطوالْم يا ها ؟ ميهف آن157....................................... .........................الْقُر  
14- كْما حآنَ مالْقُر أَةرالْم اَءةرق  يهوكْمةَوفَش 155.................................. ......................... ؟  سِأْالر  
15-  اَءةرقينِ والد رِيسدقُالْترميِرِكَالْ آن  ةاداَء الْعأَثْنالشرِهي156................................... .................... ؟ ة  
16- الورِ بِالتهالْج كْما حميرالس اتلَوي الصف ؟ ة 157........................................ ........................ة  
158........................................... ...........................ما حكْم الْقراَءة بِالْمقَامات الْموسيقية  ؟  -17  
160................................................. ...............................التالوة ؟ ما حكْم التكْرِيرِ في  -18  
160............................................... ......................... ما حكْم تالوة الْقُرآن ومسه للْجنبِ ؟ -19  
20- فحصالْم سم كْما ح؟  م ثدحلْم161................................................. ........................ل  
162.................................................. .................قُرآن الْكَرِميِ ؟ ما هي أَفْضلُ الطُّرقِ لحفْظ الْ -21  
163........ .....................................................رآن الْكَرميِ ؟ ما هي أَفْضلُ الطُّرقِ لتثْبِيت حفْظ الْقُ -22  
165.............. .............. .......................... ..........ما معنى الطٍّوالِ والْمثَانِي والْمفَصلِ والْمئني ؟  -23  
24-  فلالْح وزجلْ ي؟ ه فحصلَى الْمع فلالْح كْما حمو آنالْقُر166.... ..................... ........................ب  
167....... ...............................................................ما هي أَفْضلُ مدة لختمِ الْقُرآن الْكَرِميِ ؟   -25  
169... ........................................يهما أَفْضلُ الْقراَءةُ الْبطيئَةُ مع التدبرِ أَمِ الْقراَءةُ السرِيعةُ لَتكْثريِ اَألجرِ ؟ أَ -26  
170.... ..................  ، وماذَا عن دعاِء ختمِ الْقُرآن ؟هلْ صح أَنَّ للْقَارِئِ عند ختمِ الْقُرآن الْكَرِميِ دعوةً مستجابةً  -27  
171....... ........................................................هلْ من حق الْولَد علَى والده أَنْ يعلِّمه الْقُرآنَ ؟  -28  
172.................. ..........................ى شيخٍ عالمٍ بِالتجوِيد يصحح لَها تالوتها ؟ ما حكْم قراَءة الْمرأَة علَ -29  
172.............................................................. ما حكْم اِإلمامة بِالْمصحف في صالة قيامِ اللَّيلِ ؟ -30  
173.......... ...........................................................ما حكْم اتخاذ الْمالِ علَى تعليمِ الْقُرآن ؟  -31  
175.. ........................................................................ما حكْم طَلَبِ الْمالِ علَى اِإلجازة ؟  -32  
176.......................................................................ما حكْم اِإلمامة بِالْقراَءات في الصالة ؟  -33  
176....... ........................................................ ................ما حكْم الْقراَءة بِغيرِ إِجازة ؟  -34  
177 ........................ ...................................................ما حكْم الْعالجِ بِالْقُرآن الْكَرِميِ ؟   -35  
178......................الرقية الشرعية ؟ ...ووفقين اهللا ، وقع يل هذا الصباح أمر خميف لكن وهللا احلمد استعنت باهللا  -36  
181........... ............. ................................. ........ .....ما حكْم االقْتباسِ من الْقُرآن الْكَرِميِ ؟  -37  
183............ ......................................... ............ما حكْم إِهداِء ثَوابِ قراَءة الْقُرآن لَألموات ؟  -38  
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184....................................... ما حكْم تخصيصِ الْفَاتحة بِتالوتها َألرواحِ اَألموات أَو في الْمناسبات ؟  -39  
184.............. ...............و نحوِ ذَلك ؟صوات بِالتكْبِريِ والثَّناِء أَما حكْم الْمبالَغة في االنفعالِ مع الْقُرآن بِرفْعِ اَأل -40  
41-  ةوريصِ سصخت كْما ح؟ ) يس(م اتولَى اَألما عهاَءتر185...................  .......... ........................بِق  
42- لِ الْقَارِئِ صقَو كْماحمالواِء التهتان قْبع يمظاُهللا الْع ق؟ د 185.......................... ................... ......ة  
43- الْقُر اَءةرق كْما حمِ ؟ مآتي الْمف 187............................................................... ............آن  
  188............................ .................... ..فتح املأموم على اإلمام، وهل هو جائز أو غري جائز؟  ما معىن -44
  189...........؟أحكام التجويد والوقف واالبتداءما حكم ما يفعله بعض اإلئمة من االلتزام باملقامات املوسيقية مع خمالفة  -45
  193................................................... .........والقارئ ، وما يلزمهما ؟ قرئ ما هي القراءات وامل -46
  196..........................هل جتب تالوة القرآن غيبا على الشيوخ لنيل اإلجازة ؟ وما حكم اإلجازة من املصحف؟ -47
  198................... ......................... ..شكْلِ الْكَلمات الْقُرآنِية ؟ كَيف يتخلَّص الْقَارِئ من الْأَخطَاِء في  -48
  198....................... .......................... ..ما قولكم يف النرب يف القران الكرمي من غري مواضعه اخلمسة؟  -49
  201........................ ............................... .... ما هي األحرف السبعة ؟ وما هي القراءات العشر؟ -50
  204..................................... ..................... ......................الكرمي ؟ كيف جمع القرآن  -51
 209............. ..؟  يف القراءات كثرة الطرق؟ وما سبب " قراءة نافع سنة: "ما معىن قول اإلمام مالك رضي اهللا عنه   -52
211...؟ ..اعراا فعل أمر ) اقرأ(أمر اهللا بتعليم القرأن و مات أميّا رغم كلمة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملاذا مل يتمثل سيدنا حممد  -53  
215.....؟.. اختربه يف األحكام نظريا وجده غري متقنلو أقرأ شيخ جماز طالبا، فقرأ عليه ختمة كاملة وصحح له أخطاءه، ولكن ملا  -54  
216........................................... ؟ "منهجنا الصرب والتدبر" كلمة سأل بعض اإلخوة واألخوات عن معىن-55   
219.....؟ .. القراءأمجع العشر الصغرى وأعي أوجه واختالفات القراء من حيث القراءة ، ولكن مشكليت يف ترتيب أوجه -56  
  222.................... الكربى ؟وما هي أعلى األسانيد املتصلة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف القراءات العشر الصغرى  -57
�225.........؟....علم القراءاتوأود منكم التوجيه والنصح فيما خيص من ال يستطيع اجلمع بني دراسة علوم اللغة العربية -58 �

228     ...........       . .......      ...........       ...........         ........متن تحفَة اَألطْفَالِ     
نتم      ةرِيز231       ...........     ...........     .......      ...........       ............      الْج  

ظْنم ي الْفقاَءرقَبِ ةالْ رِصمفَنلِص لْللَّعامة الشخِي عنِ رِامب السيد ثْعاُهللا انَم همح238.. .....................ر  
  239................) ............حرزِ الْأَمانِي ووجه التّهانِي( خاتمةٌ من منظُومة الْإِمامِ الشّاطبِيِّ رحمه اُهللا 

241    ...................        ....................   .................    .........      أهم املراجع   
   رِسه242.........................  ............................ ............... ..................الْف  
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� �
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